PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. _________________________
Rīgā,

2013.gada _____. augustā

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuras vārdā saskaņā ar
statūtiem darbojas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un
valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA „Zelta Rudens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40002021134, juridiskā adrese
Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem darbojas valdes loceklis
Igors Sčastnijs, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, kopā tekstā – Puses (-e),
Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā
„Avīzes maketēšanas un iespiešanas pakalpojumu sniegšana”, id Nr.RAKUS 2013/59M,
turpmāk tekstā saukts “Iepirkums”, noslēdz šādu līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS UN CENA
1.1. Izpildītājs veic Pasūtītājam avīzes maketēšanas un iespiešanas pakalpojumu (t.sk.piegādi)
(turpmāk tekstā – Pakalpojums) atbilstoši Iepirkuma prasībām (tehniskā specifikācijai,
Pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (Pielikums Nr.2) tādā apjomā,
skaitā un laika intervālā, kāds nepieciešams Pasūtītājam tā mērķa īstenošanai, bet Pasūtītājs
veic samaksu par kvalitatīvi veiktajiem Pakalpojumiem atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.2. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam un saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
1.3. Līguma kopsumma 24 (divdesmit četri) mēnešiem ir LVL 4752,00 (četri tūkstoši septiņi
simti piecdesmit divi lati, nulle santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1.4. Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN
likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura
tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā cenas un Līguma summas bez PVN nevar tikt
grozītas.
SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.

2.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas un abpusēji
parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta vienu reizi mēnesī veic pārskaitījumu uz
Izpildītāja norādīto bankas kontu.
2.2. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek iesniegts un parakstīts katra mēneša pēdējā datumā.
2.3. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma
izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
3.

PUŠU ATBILDĪBA

3.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju no Izpildītāja par šajā Līgumā paredzētā
Pakalpojuma izpildi. Pasūtītāja kontaktpersona šī Līguma izpildei - komunikācijas
speciāliste Inguna Potetinova, tālr. 67042616, e-pasts: Inguna.Potetinova@aslimnica.lv
3.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā paredzētajos termiņos un pienācīgā
kvalitātē.
3.3. Katru konkrēto darbu (Pakalpojumu) Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un puses vienojas par tā
izpildes termiņu, noformējot par to darba plānu. Katru maketu Izpildītājs nodod Pasūtītājam
elektroniski, atsūtot to uz e-pastu – Inguna.Potetinova@aslimnica.lv, PDF formātā.
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3.4. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto tekstu saskaņo divu nedēļu laikā. Ja nepieciešamas izmaiņas,
Izpildītājs tās veic 3 (trīs) darba dienu laikā. Šāda saskaņošanas procedūra tiek piemērota
līdz Pasūtītājs nosūta Izpildītājam apstiprinājumu par teksta pieņemšanu.
3.5. Pasūtītājs iegūst visas Izpildītāja mantiskās tiesības, kas saistās ar Pakalpojuma publicēšanu,
tulkošanu, reproducēšanu, publisku demonstrēšanu, izplatīšanu, retranslēšanu vai padarīšanu
par publiski pieejamu.
3.6. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja ziņas neizdarīt Pakalpojuma saturā nekādus grozījumus.
3.7. Ja Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības sastādīt par to aktu un
pieprasīt Izpildītājam novērst konstatētos trūkumus un nepilnības.
3.8. Pakalpojuma sniegšanas kavējuma gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,05% apmērā no mēneša līgumsummas par katru kavējuma dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs
ieturēt šo līgumsodu no kārtējā maksājuma.
3.9. Apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no
nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.10. Līguma 3.4. un 3.5.punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību
izpildes.
NEPĀRVARAMA VARA

4.

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā,
kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt
un novērst.
4.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija,
epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to
pieņemtie akti.
4.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu
iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
4.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu
laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
4.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30
(trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā
tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.
5.

CITI NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četri)
mēnešiem no parakstīšanas brīža. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma
priekšmetu, apmaksas, Pakalpojuma sniegšanas u.c. nosacījumiem.
5.2. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā spēkā
esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
5.3. Nevienai Pusei nav tiesību nodot no šā Līguma izrietošās saistības vai tiesības trešajām
personām bez otras Puses piekrišanas, līdz ar to visas vienošanās vai līgumi, kurus viena no
Pusēm noslēgusi, pārkāpjot šo nosacījumu, uzskatāmi par spēkā neesošiem no noslēgšanas
brīža.
5.4. Izpildītājs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu pirms noteiktā termiņa beigām.
5.5. Šā Līguma izpildes gaitā, Pusēm ir saistoši Līguma noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana
var būt par pamatu Līguma laušanai.
5.6. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā norēķinu dokumentā Izpildītājs
norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
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5.7. Puses apņemas godprātīgi pildīt savas ar šo Līgumu noteiktās saistības un nevirzīt savu
darbību uz to, lai kādai no Pusēm tiktu nodarīti jebkāda veida zaudējumi.
5.8. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts rakstiskā formā, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Grozījumi Līgumā kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
5.9. Pušu pārstāvji parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir tiesīgi noslēgt šo Līgumu.
5.10. Šis Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros kopā uz piecām lapām, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
6.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI
Izpildītājs:

Pasūtītājs:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Vien.Reģ.Nr. 40003951628
Adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038;
Tālrunis: 67042400, fakss: 67048786;
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

SIA „Zelta Rudens”
Vien.Reģ. Nr. 40002021134
Jurid. adrese Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006
Biroja adrese Kandavas iela 39, Rīga, LV1083
Banka: AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.LV93RIKO0002013278051

_________________________
V.Boka

_________________________
I.Sčastnijs

_________________________
A.Slokenberga

_________________________
I.Rezebergs
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