Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkuma
“ Interaktīvo šķirkļu izstrāde Latvijas
oficiālajā Facebook mājaslapā”
Nr. LI 2014-05
Pielikums Nr.5
LĪGUMA PROJEKTS
„Interaktīvo šķirkļu izstrāde Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā”
Pasūtītāja līguma Nr.14-19
Izpildītāja līguma Nr.______
Rīgā,

2014.gada ___.__________

Latvijas Institūts, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores Karinas Pētersones
personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas
puses, un
__________, iela Nr. ,
, LV-____, reģ.nr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , valdes
priekšsēdētājas/a ____________ personā, kura/š rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk
– IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses un katra atsevišķi
turpmāk – Puse, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas nodrošināt interaktīvo šķirkļu izstrādi
Latvijas oficiālajā Facebook mājaslapā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā
(Pielikums Nr.1) noteikto (turpmāk – DARBI).
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa ir līdz 17295,00 EUR (summa vārdiem)
un pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir līdz 3631,95 EUR (summa
vārdiem). Līguma summa kopā ar PVN ir līdz 20926,95 EUR (summa vārdiem).
2.2.Par Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajiem darbiem Līguma
summa ir līdz 13768,00 EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības
nodoklis (PVN), kas ir līdz 2891,28 EUR (summa vārdiem). Līguma summa kopā
ar PVN ir līdz 16659,28 EUR (summa vārdiem).
2.3.Līguma summu, kas noteikta punktā 2.2. saskaņā ar finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr.2.) veido šādu DARBU daļu kopsumma:
2.3.1. Par 1.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem)
2.3.2. Par 2.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).

Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem)
2.3.3. Par 3.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem)
2.3.4. Par 4.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem)
2.3.5. Par 5.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem)
2.3.6. Par 6.interaktīvo šķirkli summa ir _____ EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir _____ EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir ______ EUR (summa vārdiem).
2.4. Līguma punktos 2.3.5. un 2.3.6. norādītie DARBI tiks pasūtīti no PASŪTĪTĀJA
puses tikai gadījumā, ja šim mērķim tiks piešķirti finanšu līdzekļi.
2.5. Par iepirkuma DARBIEM, kas atrunāti 2.6. punktā, ja tādi tiks pasūtīti no
PASŪTĪTĀJA puses.
2.6.Papildu interaktīvā šķirkļa izstrāde, līdz 3527,00 EUR (summa vārdiem) un 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir 740,67 EUR (summa vārdiem).
Līguma summa kopā ar PVN ir līdz 4267,67 EUR (seši tūkstoši eiro un 00 centi).
2.7.Līguma 2.2. punktā minētā summa ietver visus PASŪTĪTĀJA maksājumus
IZPILDĪTĀJAM un nekādi papildus maksājumi darbu izpildes gaitā netiek
paredzēti.
2.8.Līguma 2.2. punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta divdesmit darba
dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
saskaņā ar Līguma punktu 4.3.
2.9.Līguma 2.6. punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta divdesmit darba
dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas
saskaņā ar Līguma punktu 4.3.
2.10. PASŪTĪTĀJS izdara maksājumus, pārskaitot attiecīgo summu uz
IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu atzīstama
diena, kad PASŪTĪTĀJS Valsts Kasē iesniedz maksājuma uzdevumu par
attiecīgā maksājuma veikšanu un attiecīgā naudas summa tiek ieskaitīta
Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā. PUSES vienojas, ka rēķins
iesniedzams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas nodošanas - pieņemšanas
akta parakstīšanas.
2.11. Puses vienojas, ka pirms IZPILDĪTĀJAM par veikto DARBU pienākošās
atlīdzības izmaksāšanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības no šiem maksājumiem
ieturēt IZPILDĪTĀJAM aprēķinātos līgumsodus, iepriekš Izpildītājam nosūtot
attiecīgu rakstveida paziņojumu, kurā norādīts aprēķinātā un ieturētā līgumsoda
pamatojums un apmērs.
2.12. Ja Līguma darbības laikā pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, tiek

mainīta piemērojamā PVN likme, norēķinos tiek piemērota PVN likme atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam.
2.13. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma summā, kas norādīta finanšu piedāvājumā
(Pielikums Nr.3), ir iekļauti visi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi
(fotogrāfiju iegāde u.tml.).
2.14. Par iepirkuma DARBIEM, kas atrunāti 2.6. punktā, ja tādi tiks pasūtīti no
PASŪTĪTĀJA puses, tiks slēgta vienošanās pie Līguma.
3. INTERAKTĪVO
KĀRTĪBA

ŠĶIRKĻU

IZSTRĀDES

UN

SASKAŅOŠANAS

3.1. Pirms katras šķirkļa izstrādes uzsākšanas PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS
tiekas klātienē sanāksmē, ko protokolē IZPILDĪTĀJS un saskaņo konkrētās
DARBU daļas (saskaņā ar Līguma punktu 2.3., Pielikumu Nr.1. un Pielikumu
Nr.4) saturu un gaitu.
3.2. Saskaņā ar darba izpildes grafiku (Pielikums Nr.3) PASŪTĪTĀJS saskaņo ar
PASŪTĪTĀJU veiktos DARBUS.
3.3. DARBU pirmreizēja saskaņošana notiek klātienē PASŪTĪTĀJA birojā.
Otrreizējā saskaņošana, ja tāda nepieciešama, notiek elektroniski, izmantojot
Līguma 10.2. un 10.3.punktā norādītās PUŠU e-pasta adreses.
3.4. Ja saskaņošanai iesniegtais DARBU materiāls atbilst koncepcijai (Pielikums
Nr.4), saturam un Latvijas Institūta vizuālās identitātes vadlīnijām, PASŪTĪTĀJS
tajā pašā dienā, kad DARBI iesniegti saskaņošanai, saskaņo DARBUS.
3.5. Ja kāds no saskaņošanai iesniegtajiem DARBIEM neatbilst koncepcijai,
saturam vai Latvijas Institūta vizuālās identitātes vadlīnijām, PASŪTĪTĀJS
informē IZPILDĪTĀJU par to, norādot konkrētas neatbilstības, kā arī
pamatojumu, kāpēc DARBI nav saskaņoti. Informēšana notiek elektroniski,
izmantojot Līguma 10.2. un 10.3.punktā norādītās PUŠU e-pasta adreses.
3.6.
Ja atkārtoti iesniedzot DARBUS nav ņemti vērā 3.5. Pasūtītāja izteiktie
norādījumi, PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par to, norādot konkrētas
neatbilstības, kā arī pamatojumu, kāpēc DARBI nav saskaņoti. Informēšana
notiek elektroniski, izmantojot Līguma 10.2. un 10.3.punktā norādītās PUŠU epasta adreses.
3.7. Ja DARBI nav saskaņoti pirmreizējā saskaņošanā, IZPILDĪTĀJS pēc Līguma
3.5. noteikto iebildumu saņemšanas precizē DARBUS un iesniedz
PASŪTĪTĀJAM otrreizējai saskaņošanai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iebildumu
saņemšanas.
3.8. Ja DARBI nav saskaņoti, PASŪTĪTĀJS pēc Līguma 3.6. noteikto iebildumu
saņemšanas precizē DARBUS un iesniedz PASŪTĪTĀJAM atkārtotai
saskaņošanai 1 (vienas) darba dienu laikā pēc iebildumu saņemšanas.
.

4. INTERAKTĪVO
KĀRTĪBA

ŠĶIRKĻU

PIEŅEMŠANAS

–

NODOŠANAS

4.1.IZPILDĪTĀJS saskaņotu un pabeigtu katru DARBA daļu (Pielikums Nr.1.)
nosūta pasūtītājam darbu izpildes grafikā (Pielikums Nr.3) noteiktajā termiņā
elektroniski, izmantojot Līguma 10.2. un 10.3.punktā norādītās PUŠU e-pasta
adreses.
4.2.Pēc katras DARBU daļas saņemšanas PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā
izvērtē DARBU atbilstību Līguma noteikumiem un tehniskās specifikācijas
prasībām.
4.3.Ja IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un tehniskajai
specifikācijai atbilstošu DARBU daļu, PUSES sastāda pieņemšanas – nodošanas
aktu, kas ir pamats rēķina sastādīšanai. Nodošanas - pieņemšanas aktu PUSES
sastāda un paraksta divos eksemplāros.
4.4. Ja DARBU daļa neatbilst Līguma noteikumiem vai tehniskajai specifikācijai,
PASŪTĪTĀJS rakstveidā sagatavo un iesniedz IZPILDĪTĀJAM pretenziju, kurā
norādītas nepilnības un termiņš šo nepilnību novēršanai. IZPILDĪTĀJS pats
DARBU daļas precizēšanas izdevumus. Ja IZPILDĪTĀJS pretenzijā noteiktajā
termiņā nenovērš visas nepilnības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu.
4.5. Trīs mēnešus pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas vai 10 (desmit)
darba dienu laikā no nodošanas drukāšanai PASŪTĪTĀJAM ir tiesības konstatēt
trūkumus, nepilnības vai kļūdas, kas radušās IZPILDĪTĀJA vainas vai
neuzmanības dēļ un rakstiskā veidā tās iesniegt IZPILDĪTĀJAM trūkumu,
nepilnību vai kļūdu novēršanai. IZPILDĪTĀJS iespējami īsākajā laikā veic
trūkumu, nepilnību vai kļūdu labojumus, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no trūkumu, nepilnību vai kļūdu saņemšanas brīža.
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
5.1.Izpildītājs apņemas izpildīt Līguma tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1)
noteiktos Pakalpojumus Līguma Laika grafikā (Pielikums Nr.3) norādītajos
termiņos.
5.2. Līguma 2.6.punktā noteiktajiem darbiem, ja tādi tiks pasūtīti no PASŪTĪTĀJA
puses, Līguma izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 9.decembrim.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1.IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko
nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
6.2.Ja IZPILDĪTĀJS nenodod DARBU daļu termiņā, kas paredzēts darba izpildes
grafikā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJM līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma
summas par katru kavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt

100% no Līguma summas.
6.3.Ja PASŪTĪTĀJS neveic IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina apmaksu Līguma 2.8. un
2.9.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu
0,5% apmērā no rēķina neapmaksātās daļas. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt 100% no Līguma summas.
6.4.Ja DARBI neatbilst koncepcijai, saturam vai Latvijas Institūta vizuālās identitātes
vadlīnijām un tāpēc netiek saskaņoti 3 (trīs) reizes, tad līdz DARBU saskaņošanai
IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no attiecīgās
DARBU daļas summas par katru kavēto dienu pēc atkārtotas saskaņošanas
termiņa beigām.
6.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSI no pienākuma atlīdzināt otrai PUSEI ar
Līguma pārkāpumu nodarītos zaudējumus, kā arī pienākuma izpildīt savu
saistību.
7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1.PUSE tiek atbrīvota no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja
neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas jeb ārkārtēju
apstākļu rezultātā, kuru PUSE objektīvi nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem
līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas
stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi
apstākļi, kas nav pakļauti PUSES saprātīgai kontrolei.
7.2.PUSE, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos informē
otru PUSI 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termiņa
neievērošanas gadījumā PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi,
zaudē tiesības uz tiem atsaukties.
8. AUTORTIESĪBAS
8.1.PASŪTĪTĀJS garantē, ka tam ir likumīgas izmantošanas tiesības uz visu
intelektuālo īpašumu, kuru PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM Līguma
izpildes vajadzībām.
8.2.IZPILDĪTĀJS garantē, ka, sniedzot Pakalpojumu, tiks nodrošināta autortiesību
subjektu (tajā skaitā arī citu autoru) tiesību ievērošana, un netiks pieļauti nekādi
autortiesību pārkāpumi. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir
pienākums saņemt visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences šādu
autoru vai citu ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu darbu izmantošanai, un
IZPILDĪTĀJS apliecina, ka šādus autoru vai citus ar intelektuālā īpašuma
tiesībām aizsargātus darbus tas izmantos tikai tad, ja būs saņemtas visas
nepieciešamās atļaujas, piekrišanas, licences.
8.3.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka visu nepieciešamo atļauju, piekrišanu, licenču u.tml.
izmaksas, ja tādas radīsies saistībā ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, ir
iekļautas Līguma summā.
8.4.IZPILDĪTĀJAM vai noteiktam IZPILDĪTĀJA piesaistītam autoram, kurš ir
veicis Pakalpojuma izpildi, kā Pakalpojuma izpildes autoram un radītājam
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatkarīgi no tā, kam
interaktīvie šķirkļi ir nodoti, ir neatsavināmās personiskās tiesības uz intelektuālo

īpašumu, tajā skaitā tiesības uz autorību un vārdu.
8.5.DARBI ir IZPILDĪTĀJA īpašums un līdz atbilstošo pieņemšanas – nodošanas
aktu parakstīšanai paliek IZPILDĪTĀJA īpašumā. Ar pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanu šķirkļa īpašnieka tiesības iegūst PASŪTĪTĀJS.
8.6.Ar DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu PASŪTĪTĀJS iegūst
visas IZPILDĪTĀJA kā autora mantiskās tiesības uz informatīvajiem šķirkļiem –
publiskot, publicēt, izplatīt, padarīt šķirkli pieejamu sabiedrībai, īslaicīgi vai
pastāvīgi, tieši vai netieši u.tml.
8.7.IZPILDĪTĀJS, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, savos pašreklāmas materiālos,
savā interneta mājas lapā un citos medijos drīkst iekļaut saskaņā ar Līgumu
izpildītā DARBA paraugus pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS tos darījis publiski
pieejamus.
9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, TĀ GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS
KĀRTĪBA
9.1.Līgums stājas, kad to parakstījušas abas PUSES, un ir spēkā līdz PUŠU saistību
pilnīgai izpildei.
9.2.PUSES var grozīt, papildināt vai izbeigt Līgumu, savstarpēji par to vienojoties.
Šāda vienošanās ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abām PUSĒM un ir
neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9.3.Ja viena PUSE nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otra PUSE var
vienpusēji izbeigt šo līgumu, rakstiski brīdinot par to piecas darba dienas iepriekš.
Šādā gadījumā vainīgā PUSE desmit darba dienu laikā atlīdzina visus otras
PUSEI zaudējumus, kas tai radušies vainīgās PUSES līgumsaistību neizpildes vai
nepienācīgas izpildes rezultātā.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, PUSES risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES pārrunu ceļā strīdu atrisināt nevar, tas
izšķirams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Līguma izpildi koordinējošā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir Latvijas Institūta
ES 2015 projektu koordinatore _________ (tālr.nr.: 67503639, faksa nr.:
67503669, e-pasta adrese: info@li.lv).
10.3. Līguma izpildi koordinējošā persona no Izpildītāja puses ir ___________
______________ (tālr. __________, fakss __________, e-pasts: ____________).
10.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz __ (summa vārdiem)
lapām ar pielikumiem, kam ir abiem vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs
glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
11. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas
institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
Konts: 56TREL:2110676001000

IZPILDĪTĀJS:

____________________________
Direktore Karina Pētersone

____________________________
Amats, vārds uzvārds

Pielikumi:
Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.3 Laika grafiks
Pielikums Nr.4 Vadlīnijas un koncepcijas

