Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkuma
“Poligrāfijas pakalpojumi 2012.gadam”
ID Nr. LI 2012/1
2.pielikums

Pakalpojumu līgums Nr. __-__
Rīgā,

2012.gada __.___________

Latvijas Institūts, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores Karinas Pētersones personā,
kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,
un __________________________, reģistrācijas Nr. __________________, tās ___________
_____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk –
IZPILDĪTĀJS), no otras puses,
kopā saukti PUSES, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 8.1 panta un iepirkuma ar
identifikācijas Nr. LI 2012/1 „Poligrāfijas pakalpojumi 2012.gadam” noteikumus, rezultātu un
IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets un līguma summa
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS izgatavo un piegādā poligrāfijas izstrādājumus
(turpmāk tekstā sauktas “PRECES”) saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.
1.2. Līguma kopējā summa ir LVL ______,___ (___________ lati __ santīmi) bez PVN:
1.3. Līguma kopējā summa nav pakļauta nekādam pieaugumam, izņemot gadījumu, ja
PASŪTĪTĀJS maina pasūtītās PRECES, palielinot izpildāmā pasūtījuma kopējo
apjomu.
1.4. PASŪTĪTĀJS par Līguma 1.1.punktā minētajām PRECĒM samaksā IZPILDĪTĀJAM
saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto pavadzīmi atbilstoši PASŪTĪTĀJA veiktajam
konkrētajam pasūtījumam.
2. Norēķinu kārtība
2.1. PASŪTĪTĀJS par PRECĒM samaksā IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar IZPILDĪTĀJA
iesniegto pavadzīmi atbilstoši PASŪTĪTĀJA veiktajam konkrētajam pasūtījumam.
2.2. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par saņemtajām PRECĒM 10 (desmit) bankas darba dienu
laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar bankas pārskaitījumu uz
IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu.
2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kurā PASŪTĪTĀJS veicis bankas
pārskaitījumu.
2.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu paredzētajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu
0,5% apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru kavēto dienu. Līgumsoda
kopējā summa nedrīkst pārsniegt kopējo Līguma summu.
3. PREČU pasūtīšanas un pieņemšanas – nodošanas kārtība
3.1. PASŪTĪTĀJS Līguma parakstīšanas dienā iesniedz IZPILDĪTĀJAM poligrāfiskai
tiražēšanai sagatavotu brošūru un faktu lapu maketus Indesigne vai Quark XPres
formātā ierakstītu CD datu nesējā. PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par
nepieciešamajiem nelielajiem precizējumiem maketos.
3.2. IZPILDĪTĀJS precizētos maketus iesniedz saskaņošanai iesniedz elektroniski 1 (vienas)
darba dienas laikā
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3.3. Ja precizētie maketi netiek saskaņoti divas reizes vai precizētie maketi tiek sagatavoti
ilgāk par vienu darba dienu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais,
PASŪTĪTĀJS pēc otrās reizes vai no pirmās kavētās darba dienas sāk piemērot
līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu līdz precizēto
maketu saskaņošanas dienai. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt kopējo
Līguma summu.
3.4. IZPILDĪTĀJS izgatavo un piegādā PRECES uz PASŪTĪTĀJA norādīto adresi 9
(deviņu) darba dienu laikā no precizētā maketa saskaņošanas dienas, bet ne vēlāk kā
20.decembrī.
3.5. Kopā ar precēm IZPILDĪTĀJS atdod PASŪTĪTĀJAM iespieddarbu precizētos maketus.
3.6. IZPILDĪTĀJS pirms piegādes komplektē PRECES, kā arī attiecīgi izraksta pavadzīmes.
3.7. IZPILDĪTĀJS PRECES piegādā gofrkartona kastēs, kas marķētas datora drukā ar
bukleta pilnu nosaukumu, eksemplāru skaitu iepakojumā, pasūtītāja nosaukumu un
izgatavošanas datumu.
3.8. PASŪTĪTĀJS pieņem tikai tādas PRECES, kuras iepakotas saskaņā ar Līguma
3.7.punktu un ir norādītas IZPILDĪTĀJA pavadzīmē, kas veidota, pamatojoties uz
veikto pasūtījumu, un ko atbilstības gadījumā paraksta abas PUSES.
3.9. IZPILDĪTĀJS garantē piegādāto PREČU kvalitātes atbilstību PASŪTĪTĀJA attiecīgo
iepriekšējo iespieddarbu analogiem, tehniskajām specifikācijām, augstvērtīgas drukas,
pēcapstrādes, iesiešanas un iepakošanas kritērijiem, kā arī Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šāda veida PRECĒM.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko
nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
3.10. PASŪTĪTĀJS izvērtē pasūtījuma izpildes kvalitāti saskaņā ar iepriekšējo analogu un,
ievērojot visus augstvērtīgas drukas, pēcapstrādes, iesiešanas un iepakošanas kritērijus,
un 2 (divu) darba dienu laikā par to sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu vai
pretenziju vēstuli. Par pretenziju vēstules sagatavošanu PASŪTĪTĀJS pa tālruni paziņo
IZPILDĪTĀJAM pretenziju vēstules sagatavošanas dienā. Ja pretenziju vēstule tiek
sagatavota pēc darba dienas beigām, par pretenziju vēstuli tiek paziņots nākamajā darba
dienā.
3.11. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš visas piegādāto PREČU kvalitātes
neatbilstības vai bojājumus, ja PASŪTĪTĀJS par tām ir informējis IZPILDĪTĀJU
Līguma 3.10.punktā noteiktajā kārtībā.
3.12. Ja IZPILDĪTĀJS kavē piegādes termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā
no Līguma summas par katru kavēto dienu.
4. PUŠU atbildība
4.1. PUSE tiek atbrīvota no atbildības par Līguma neizpildi, ja PUSE nevar izpildīt ar
Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas dēļ. Ar nepārvaramu varu saprot
apstākļus, kas iestājas neatkarīgi no PUŠU gribas un kuru iestāšanos PUSES nevarēja
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai
dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi
apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai.
4.2. PUSE, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par šo apstākļu iestāšanos
informē otru PUSI piecu dienu laikā no nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās brīža. Ja
PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, par to neziņo piecu dienu
laikā, viņa zaudē tiesības uz tiem atsaukties.
4.3. PUSE ir atbildīga otrai PUSEI par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, un tā apņemas atlīdzināt otrai PUSEI visus zaudējumus, kas radušies Līguma
neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, izņemot Līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā.
4.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo PUSI no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzības
pienākumiem.
2

5. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un laušanas kārtība
5.1. Līgums stājas, kad to parakstījušas abas PUSES, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
5.2. 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.
5.3. Ja viena PUSE nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otra PUSE var lauzt šo
līgumu, rakstiski brīdinot par to piecas darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā vainīgā
PUSE desmit darba dienu laikā atlīdzina visus otras PUSES zaudējumus, kas tai
radušies vainīgās PUSES līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. 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.
6.2. Līguma izpildi koordinējošā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir Latvijas Institūts
informācijas projektu koordinatore Sandra Īriste (tālr.nr.: 67503639, faksa nr.:
67503669, e-pasta adrese: sandra.iriste@li.lv).
6.3. Līguma
izpildi
koordinējošā
persona
no
IZPILDĪTĀJA
puses
ir
_______________________ (tālr. ___________, fakss ________, e-pasts:
________________).
6.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz trīs lapām, kam ir vienāds
juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie
IZPILDĪTĀJA.
7. Pušu paraksti un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS
Latvijas institūts
Reģistrācijas numurs: 90009743212
Adrese: Pils iela 21, Rīga,
LV-1050
Bankas rekvizīti:
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts:
LV51TREL2110676004000
Bankas kods: TRELLV22

IZPILDĪTĀJS
___________________
Reģistrācijas numurs: ______________
Adrese: _______________
LV-_____
Bankas rekvizīti:
____________________
Norēķinu konts:
_____________________________
Bankas kods: _________________

___________________________________
Latvijas Institūta direktore
K. Pētersone

___________________________________

Z.v.

Z.v.
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