LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2016.gada 3.februārī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas
iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 (turpmāk –
Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas
pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš, no vienas puses, un
SIA „airPrint”, reģistrācijas Nr.40103688658, juridiskā adrese: Priekuļu iela 7,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā saskaņā ar Statūtiem
rīkojas valdes loceklis Roberts Muhametšins, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz Vecumnieku
novada domes rīkotā iepirkuma „”Vecumnieku Novada Ziņu” tipogrāfiskās iespiešanas
pakalpojums”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/1, rezultātiem un SIA „airPrint”
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma apņemas saražot un nodot Pasūtītājam, bet
Pasūtītājs savukārt apņemas pieņemt un pilnībā apmaksāt Izpildītāja poligrāfisko
produkciju saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma „”Vecumnieku Novada Ziņu” tipogrāfiskās
iespiešanas pakalpojums”, ID VND 2016/1, prasībām (turpmāk – Prece).
1.2. Prece, tās daudzums un cena tiek noteikta atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, iepirkuma
dokumentācijā ietvertajām prasībām un Izpildītāja piedāvājumam.
1.3. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam drukai sagatavotus informatīvā izdevuma materiālus
elektroniskā formā (ar e-pasta starpniecību).
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā maksimāli iespējamā summa līguma darbības laikā nepārsniedz 8288,66
EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro, 66 centi) bez PVN.
2.2. Preces apmaksa notiek pa daļām saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem pēc
konkrētā pasūtījuma saņemšanas, bet nepārsniedzot 2.1. punktā noteikto kopējo summu.
Pasūtītājs katru saņemto rēķinu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces
pieņemšanas brīža.
2.3. Samazinoties pašvaldības budžetam, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu
(Līguma summu) un tas nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju.
3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA, PRECES PIEŅEMŠANA UN PIEGĀDE
3.1.Pasūtījuma veidlapu noformē Pasūtītāja pārstāvis, norādot nepieciešamos poligrāfiskos
nosacījumus saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Par katru izdevumu Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņo tā izstrādes un izpildes
grafiku ar nosacījumu, ka pasūtījuma izpildes termiņš ir ne lielāks kā 48 stundas no
drukai sagatavoto materiālu iesniegšanas brīža, ieskaitot piegādi uz norādīto piegādes
vietu darba laikā no plkst.8.00 līdz 17.00.
3.2.Pasūtījuma saņemšanu un izpildes termiņu Izpildītāja pārstāvis apstiprina ar e-pasta
starpniecību, nosūtot ziņu Pasūtītājam. Izpildītājs neatbild par izpildes termiņa maiņu
gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis nosacījumus, kuri ir apstiprināti pasūtījuma
noformēšanas laikā.
3.3. Izpildītājs nogādā Preci līdz Pasūtītāja norādītajai adresei. Piegādes izdevumus sedz
Izpildītājs. Pasūtītājs pieņem Preci Pasūtītāja teritorijā Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja
klātbūtnē.
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3.4. Pasūtītājam, pieņemot Preci, ir jāpārbauda tās skaits un kvalitāte.
3.5. Preces atbilstību preču pavadzīmē norādītajam Pasūtītāja pārstāvis apstiprina ar savu
parakstu uz preču pavadzīmes.
3.6. Ja atklājas Preces sliktā kvalitāte vai iztrūkums, Pasūtītājs un Izpildītāja pilnvarotais
pārstāvis sastāda un paraksta Preces pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – Akts),
kurā norādīti Preces trūkumi. Ja pieņemšanas brīdī atklājas slikta vizuālā kvalitāte vai
bojāta prece, Prece tiek nosūtīta Izpildītājam atpakaļ.
3.7. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām, viņš paraksta Aktu, izdarot tajā atbilstošu
atrunu.
3.8. Ja atklājas un atbilstoši šī Līguma 3.6.punktam Aktā tiek fiksēts Preces iztrūkums vai tās
sliktā kvalitāte, kas neatbilst iepirkuma piedāvājumam, Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā
no Akta parakstīšanas brīža jāpapildina Aktā fiksētais iztrūkums vai nekvalitatīvā Prece
jāapmaina pret jaunu.
3.9. Pretenzijas par Preces kvalitāti un daudzumu var uzrādīt 1 (vienas) darba dienas laikā no
Preces saņemšanas brīža, ja tās kvalitāte un daudzums neatbilst pasūtījumā norādītajam.
3.10. Par Preces pieņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais
pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu.
3.11. Ja pasūtījums izpildīts atbilstoši pieteikumam, Pasūtītājs nav tiesīgs atteikties pieņemt
izpildīto pasūtījumu un Pasūtītājam ir pienākums veikt pasūtījuma izpildes apmaksu
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN GARANTIJAS
4.1. Pasūtītājs apņemas ievērot šī Līguma nosacījumus, aizpildot un iesniedzot Izpildītājam
pasūtījuma veidlapas.
4.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci no pasūtītās Preces pilnas izgatavošanas brīža saskaņā
ar pasūtījuma termiņu.
4.3. Pasūtītājs apņemas veikt Preces pilnu apmaksu saskaņā ar šī Līguma 2.punkta
noteikumiem.
4.4. Izpildītājs sāk pasūtījuma izpildīšanu tikai pēc izejmateriālu, kas noteikti līguma
1.3.punktā, un apstiprināto Preces sublimēto krāsaino paraugu saņemšanas no Pasūtītāja.
Pasūtījuma izpildi sāk tikai pēc kvalitatīva un saskaņota izejmateriāla saņemšanas.
4.5. Izpildītājs apņemas izgatavot un nodot Pasūtītājam Preci atbilstoši šī Līguma un
Pasūtījuma noteikumiem.
4.6. Izpildītājam ir tiesības izgatavot un nodot Pasūtītājam Preci pirms termiņa, par ko viņam
papildus ir jāinformē Pasūtītāju.
4.7. Izpildītājs garantē savlaicīgu Preces izgatavošanu, kā arī Preces atbilstību Pasūtījumam.
4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs pēc maketa saskaņošanas un parakstīšanas veic tajā izmaiņas, tad
termiņu sāk skaitīt no tās dienas, kad šīs izmaiņas tiek atkārtoti saskaņotas un
parakstītas. Par izmaiņām tiek sastādīta rakstiska vienošanās, kura pēc abpusējas
parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājs var nepieņemt
izmaiņas no Pasūtītāja gadījumā, ja ir uzsākta iespieddarba iespiešana.
4.9. Pasūtītājs garantē savlaicīgu Preces pieņemšanu un Preces pilnas vērtības apmaksu šajā
Līgumā norādītajos termiņos un apmēros.
4.10. Izpildītājs garantē Preces kvalitāti saskaņā ar pasūtījuma noteikumiem un ar
noteiktajiem standartiem attiecīgā veida precēm Latvijas Republikā.
4.11. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtījumā publicēto materiālu saturu, preču un
pakalpojumu zīmju lietošanas tiesīgumu, autortiesību aizsardzības ievērošanu un tml.
4.12. Virstirāžas vai nepilnas tirāžas gadījumā Puses atsevišķi vienojas par samaksu. Puses
vienojas, ka pieļaujamās tirāžas svārstības ir +/ - 10 %.
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4.13. Izpildītājam nodotie oriģināli, kā arī repromaketi, iespiešanai sagatavotās firmas ir
Pasūtītāja īpašums, kas nododams Pasūtītājam pēc viņa pieprasījuma.
4.14. Eksemplāru skaits vienā metienā var tikt samazināts, ja samazinās pašvaldības budžets.
Šāds pasūtījuma apjoma samazinājums nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret
Pasūtītāju.
5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas varētu rasties, izpildot šo Līgumu, Puses risinās pārrunu
ceļā. Gadījumā, ja tas neizdodas 30 dienu laikā, Puses risina radušos strīdus un
nesaskaņas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Puses par šo Līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
5.3. Ja Pasūtītājs pieļauj jebkuru šajā Līgumā minēto maksājumu nokavējumu, Pasūtītājs pēc
Izpildītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,1% apmērā no konkrētā maksājuma
paredzētās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma
kopējās summas, ievērojot Civillikuma noteikumus attiecībā uz līgumsoda piemērošanu.
5.4. Ja Izpildītājs šī Līguma ietvaros neievēro jebkura pasūtījuma izpildes termiņu, kas
noteikts 3.1.punktā, Pasūtītājs var uzlikt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no
konkrētā pasūtījuma vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma kopējās summas, ievērojot Civillikuma noteikumus attiecībā uz līgumsoda
piemērošanu.
5.5. Ja viena no Pusēm ir pieļāvusi savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, otra Puse nav
atbildīga par nesavlaicīgu savu saistību izpildi.
5.6. Izpildītājs nav atbildīgs par savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, ja iespējas izpildīt
savas saistības ierobežoja kādas trešās personas vai citi apstākļi, kurus, slēdzot šo
Līgumu, Izpildītājs neparedzēja un kurus viņš ar saprātīgu rīcību nevarēja kontrolēt.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.
5.8. Viss risks par Preces nejaušu bojājumu pāriet Pasūtītājam pēc Preces pieņemšanas brīža.
6.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 2017.gada
28.februārim un/vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Izpildītājs pasūtījumu izpildi
uzsāk no 2016.gada 1.marta.
6.2. Līgumu var grozīt un papildināt tikai ar pušu rakstveida vienošanos un saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu, kas tiek noformēta kā šī Līguma pielikums un ir
tā neatņemama sastāvdaļa.
6.3. Šis Līgums var tikt izbeigts:
6.3.1. Ja līgumslēdzējas Puses par to savstarpēji vienojas;
6.3.2. Ja Pasūtītājs neievēro šī Līguma noteiktos apmaksas termiņus vairāk par 30
kalendārajām dienām vai nepamatoti atsakās pieņemt pasūtītas preces;
6.3.3. Ja Izpildītājs neievēro pasūtījuma izpildes termiņu vairāk kā divas reizes līguma
darbības laikā par 3 vai vairāk kalendārajām dienām.
6.4. Līguma izbeigšana vai tā darbības pārtraukšana neatbrīvo Puses no savu saistību, kas
tika nodibinātas Līguma darbības laikā, izpildes pilnā apmērā.
7. APAKŠLĪGUMI
7.1. Izpildītājam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu darbu izpildi tikai ar iepirkuma
piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai tādiem (apakšuzņēmēji, kas izpilda līdz
20% darbu), kuru piesaistīšanai saskaņā ar iepirkuma instrukciju nav nepieciešama
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saskaņošana ar Pasūtītāju. Līguma darbības laikā piedāvājumā norādītos
apakšuzņēmējus un/vai piedāvātos kvalificētos speciālistus var mainīt tikai ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā minētos dokumentus.
Apakšuzņēmējus, kas izpilda 20% un vairāk darbu no Līguma apjoma, no jauna
piesaistīt var tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā
minētos dokumentus. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā
ar šī līguma noteikumiem.
7.2. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par
apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī līguma noteikumu
ievērošanu.
7.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītājs maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nenes
nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi vai vispār neveiktiem
norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
8.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, un apliecina to, parakstot šo Līgumu.
8.2. Puses informē viena otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses un tml.)
maiņu.
8.3. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros kopā ar pielikumiem katrs uz 8 (astoņām) lapām.
Katra puse saņem vienu šī Līguma eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
8.4. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.5. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas:
1.pielikums- tehniskā specifikācija uz 1lp.
2.pielikums- tehniskais piedāvājums uz 1lp.
3.pielikums - finanšu piedāvājums un informācija par aritmētisko kļūdu uz 2lp.
9.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
AS Swedabank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

Izpildītājs
SIA „airPrint”
Reģistrācijas Nr.40103688658
PVN reģistrācijas Nr. LV40103688658
Juridiskā adrese: Priekuļu iela 7, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konts: LV40PARX0013759180001

_____________________ G.Kalniņš
(paraksts)
2016.gada __.____________

___________________ R.Muhametšins
(paraksts)
2016.gada __.__________
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