Līgums Nr.2-5/TT/UL-08/2016
Nr.2-5/26/2016
2016.gada 14.aprīlī (līguma sagatavošanas datums)

Liepājā,

Līgums stājies spēkā 2016.gada 19.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Lielais Dzintars”, reģistrācijas
Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, tās valdes locekles Baibas Božes personā,
kura rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, turpmāk –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA "TALSU TIPOGRĀFIJA", reģistrācijas Nr. 40003309555, juridiskā adrese Jaunā
iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tā valdes locekļa Valda Poļevska personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, turpmāk – Izpildītājs, no otras
puses,
pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas
pašvaldību un SIA “Lielais Dzintars”, Koncertzāles iepirkumu komisijas lēmumu iepirkuma
(identifikācijas Nr. LielaisDzintars 2016/9) komisijas sēdes 2016.gada 11.aprīļa protokolā Nr.5,
noslēdz šādu pakalpojumu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā un Izpildītājs sniedz poligrāfijas pakalpojumus mazā formāta
drukas darbiem, pēc nepieciešamības izstrādā dizainu un maketu, un veic gatavās produkcijas
piegādi (turpmāk – Poligrāfijas pakalpojums) saskaņā ar Līgumu.
1.2. Poligrāfijas pakalpojumu apraksts, uzskaitījums, cena un piegādes noteikumi saskaņā ar
Līguma pielikumu. Cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Poligrāfijas pakalpojuma
sniegšanu, t.sk. maksa par piegādi.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt arī citus mazā formāta drukas darbus papildus tiem, kas minēti
Līguma pielikumā, par cenu vienojoties atsevišķi. Ja Puses nevienojas par cenu vai piegādes
termiņu citiem mazā formāta drukas darbiem, Pasūtītāja ir tiesības šādus pakalpojumus iepirkt no
cita piegādātāja.
1.4. Poligrāfijas pakalpojuma sniegšana notiek pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 (divpadsmit) mēnešu
laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2. PRECES PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI
2.1. Par katru pasūtījumu, Puses vienojas ar telekomunikāciju līdzekļu (telefons) vai e-pasta
starpniecību, norādot pasūtījuma parametrus produkcijas izgatavošanai.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt mazā formātā drukas darbu veikšanu gan iesniedzot Izpildītājam
gatavu maketu drukāšanai, gan pēc nepieciešamības pasūtot Izpildītājam dizaina un maketa izstrādi.
2.3. Ja pasūtījums ietver dizaina izstrādi un/vai maketēšanu, Pasūtītājs Izpildītājam sniedz visu
dizaina izstrādei un maketēšanai nepieciešamo informāciju. Izpildītājam Pasūtītāja noteiktajā
termiņā, kas nav īsāks par 2 (divām) darba dienām, jāiesniedz izstrādāts dizains un/vai makets
saskaņošanai Pasūtītājam.
2.4. Izpildītājam ir pienākums pirms drukas darbu veikšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai
konkrētā pasūtījuma izpildei izmantojamo papīru un/vai citus materiālus, ko Pasūtītājs ir pieprasījis.
Izpildītājam pēc pieprasījuma jāiesniedz Pasūtītājam arī paraugnovilkums.
2.5. Izpildītājs veic drukas darbu izpildi un gatavās produkcijas piegādi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas, ja iesniegts gatavs makets drukāšanai (Līguma 2.1.punkts)
vai maketa vai paraugnovilkuma, ja Pasūtītājs tādu pieprasījis, saskaņošanas.
2.6. Izpildītājs piegādā Poligrāfijas pakalpojuma rezultātā izgatavoto preci līdz Pasūtītāja
norādītajai telpai Radio ielā 8, Liepājā.
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2.7. Ja Izpildītājs no tā neatkarīgu apstākļu dēļ nevar nodrošināt Poligrāfijas pakalpojuma izpildi
Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses savstarpēji vienojušās, tas
nekavējoties informē par to Pasūtītāju.
2.8. Par preces saņemšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta preču pavadzīmirēķinu.
2.9. Ja Izpildītāja sniegtais Poligrāfijas pakalpojums ir nekvalitatīvs, Pasūtītājs 5 (piecu) darba
dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta rakstiski informē Izpildītāju par mazāka apjoma
pieņemšanu vai atteikumu pieņemt preci. Par nekvalitatīvām atzītās vienības Izpildītājs var saņemt
piegādes vietā (par saviem līdzekļiem) un par to tiek sastādīts defektu akts. Šajā gadījumā pēc
Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs veic Poligrāfijas pakalpojumu pārstrādi vai pilnveidošanas
pasākumus par Izpildītāja līdzekļiem, pamatojoties uz sastādīto defektu aktu. Izpildītājs novērš
defektu aktā norādītos trūkumus termiņā, kas nepārsniedz šajā Līgumā atrunātos attiecīgā
pasūtījuma izpildes termiņus no defektu akta sagatavošanas dienas.
2.10. Ja Pasūtītājs veicot kvalitātes pārbaudi nav rakstiski informējis Izpildītāju par nekvalitatīvi vai
nepilnīgi izpildītu Poligrāfijas pakalpojumu, tas uzskatāms par izpildītu atbilstoši Līguma
noteikumiem.
2.11. Brīdī, kad Poligrāfijas pakalpojums ir pilnībā izpildīts, līdz ar īpašumtiesību nodošanu uz
materiālajiem objektiem, kuros pakalpojums ir izteikts, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas
mantiskās autortiesības un blakustiesību subjektu (ieskaitot trešo pušu) mantiskās tiesības uz
izpildītajiem darbiem.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz 19 999 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi). Līguma kopējā summa ar
PVN 21 % (divdesmit viens procents) ir līdz 24 198.79 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts
deviņdesmit astoņi euro un 79 centi).
3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītu Poligrāfijas pakalpojumu apjomā, kas tiek
saskaņots pēc saņemtās produkcijas pārbaudes Līguma 2.9.punktā noteiktajā kārtībā.
3.3. Izpildītājs reizē ar Poligrāfijas pakalpojuma izpildi iesniedz preču pavadzīmi-rēķinu par veikto
piegāžu apjomu. Preču pavadzīmē-rēķinā jānorāda Pasūtītājs, reģistrācijas numurs, datums, kad
veikta Poligrāfijas pakalpojuma izpilde, piegādātās preces apjoms, vienas vienības cena un kopējā
summa apmaksai.
3.4. Ja Pasūtītājs informē Izpildītāju par mazāka apjoma pieņemšanu, Izpildītājam ir pienākums
sagatavot un iesniegt atbilstošu preču pavadzīmi-rēķinu.
3.5. Pasūtītājs veic apmaksu par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo preci 30
(trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā preces pasūtījuma atbilstoša preču pavadzīmes-rēķina
saņemšanas.
3.6. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis apmaksu Izpildītāja norādītajā
kontā kredītiestādē.
4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā ir
iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā.
4.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgie, globālā un
ārkārtējā rakstura apstākļi, kuri traucē šī līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses, slēdzot šo
līgumu, neparedzēja un nevarēja paredzēt un novērst.
4.3. Nepārvaramas varas apstākļus pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Izpildītājs atsakās izpildīt Poligrāfijas pakalpojumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10%
(desmit procentu) apmērā no Izpildītāja cenas EUR ar PVN par konkrētā pasūtījuma tirāžu.
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Līgumsoda maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot
to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē. Par atteikšanos no Poligrāfijas pakalpojuma izpildes šī
punkta izpratnē tiek uzskatīta atteikšanās no jebkuru Poligrāfijas pakalpojuma izpildes posma
veikšanas vai Poligrāfijas pakalpojuma izpildes kopumā. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības
rīkoties atbilstoši Līguma 7.4.1. un 7.4.2.apakšpunktu noteiktajai kārtībai.
5.2. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu
0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no nokavētā maksājuma
summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas,
pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
5.3. Ja Izpildītājs neveic dizaina saskaņošanu, maketa saskaņošanu, neiesniedz paraugnovilkumu
vai Poligrāfijas pakalpojuma izpildi Līguma noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildītā pasūtījuma
summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītā pasūtījuma
summas, pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē.
5.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt
zaudējumu atlīdzību.
5.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANA
6.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
6.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina
Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1. Līgumu var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.
7.2. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas
abas Puses.
7.3. Līguma izbeigšana ir iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā
arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās.
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam,
ja:
7.4.1. Izpildītājs kavē Līguma 2.nodaļā noteiktos Poligrāfijas pakalpojuma sagatavošanas vai
piegādes termiņus vairāk par 2 (divām) reizēm,
7.4.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus, t.sk sniedz nekvalitatīvus
Poligrāfijas pakalpojums;
7.4.3. Izpildītājam ierosināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process vai uzsākta
Izpildītāja likvidācija.
7.5. Izbeidzot Līgumu 7.4.punktā norādītajā gadījumā, otrai Pusi tiek aprēķināts Līgumā noteiktais
līgumsods un/vai zaudējumu atlīdzība, ja tādi tika aprēķināti, 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no rakstveida pieprasījuma/rēķina izsūtīšanas dienas.
7.6. Līguma 7.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) darba
dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.
8. KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes
gaitā, izņemot informācijas sniegšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos
gadījumus.
8.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
8.3. Līguma 8.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma
darbības termiņš.
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9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pušu kontaktpersonas ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir (norādīt amatu, vārdu,
uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi).
9.1.1.
No Pasūtītāja puses:
SIA “Lielais Dzintars” mārketinga un pārdošanas vadītāja XXXXX, tālr.: XXXXX; epasts: XXXXX;
9.1.2.
No Izpildītāja puses:
SIA “Talsu tipogrāfija” iepirkumu speciāliste XXXX, tālr. XXXX, fakss XXXX, epasts XXXXX.
9.2. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina
Pušu komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma
9.1.1.punktā minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt visus ar Līguma izpildi
saistīto dokumentāciju, t.sk. preču pavadzīmi-rēķinu.
9.3. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par kontaktpersonas nomaiņu.
Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš noteikts līdz Līguma 1.4.punktā minētajam termiņam vai
līdz Līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Gadījumā, ja
līdz noteiktajam termiņam Līguma summa nav izmantota, Puses var izskatīt iespēju pagarināt
pakalpojuma sniegšanas termiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.
10.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, kredītiestādes vai citu
rekvizītu izmaiņām.
10.4. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās
saistības un pienākumus.
10.5. Izpildītājs nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai bez
iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
10.6. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja.
10.7. Katram Līguma eksemplāram pievienots pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums”.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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