LĪGUMS Nr. 3-19/2015/369
Par Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešanu 2016.gadā
Viesītē, Viesītes novadā

2015. gada 29. oktobrī

Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, tās priekšsēdētāja Jāņa
Dimitrijeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Viesīte novada
domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ERANTE”, reģ. Nr. 47103001440, tās valdes
priekšsēdētāja Jāņa Eriņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā –
Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
kārtībā (turpmāk –iepirkums) „Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis”
iespiešana 2016.gadā”, identifikācijas Nr. VNP 2015/22, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt
Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešanu saskaņā ar tehnisko
specifikāciju ( 1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (2. pielikums) 2016. gadā.
1.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu Izpildītājam par paveiktajiem darbiem saskaņā
ar šo Līgumu.
1.3.Līguma dokumenti:
a. Iepirkuma dokumenti,
b. Šis līgums,
c. Līguma pielikumi,
d. Līguma grozījumi.
2. Izpildītāja pienākumi
2.1. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja noteiktos tehniskos parametrus, kas noteikti
Iepirkuma nolikuma 1. pielikumā (Tehniskajā specifikācijā)
2.3. Piegādes adrese: Brīvības iela 212, Jēkabpils.
3. Pasūtītāja pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas maksāt Izpildītājam par šā līguma 1.1. punktā minētā
pakalpojuma veikšanu pēc finanšu piedāvājuma (2. pielikums) izcenojumiem :
Paredzamā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN) vienam izdevumam
EUR 0,344;
Paredzamais PVN vienam izdevumam EUR 0,072;
Paredzamā cena ar PVN vienam izdevumam
0,416 EUR.
Līguma summa EUR 4919,20 (četri tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro 20 centi) bez
PVN, PVN 21% EUR 1033.03 (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro 03 centi), Līguma kopējā
summa ar PVN EUR 5952,23 (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro 23 centi).
3.2. Saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām izdevuma formāts jebkurā no iznākšanas reizēm
var tikt mainīts. Šādās situācijās par pamatu maksājamās summas aprēķināšanai kalpo vienas
lappuses maketēšanas un drukas izcenojums: par melnbalto lappusi EUR 0.016, par krāsaino
0.022 (bez PVN – EUR ...........), pēc kura tiek aprēķināta maksa par konkrētajā gadījumā
iespiešanai sagatavoto un nodrukāto izdevumu.
3.3. Pasūtītājs apņemas veikt punktā 3.1. paredzēto samaksu pēc Izpildītāja piestādītā
rēķina 30 dienu laikā, pēc kārtējā pasūtījuma izpildes un piegādes un rēķina iesniegšanas
datuma.
3.4. Samaksa Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas
kontā.
4. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība
4.1. Izpildītāja veiktie punktā 2.1. minētie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad
Pasūtītājs ir saņēmis Informatīvā izdevuma tirāžu un parakstījies par pakalpojuma saņemšanu
Izpildītāja sagatavotā rēķinā.

5. Pušu atbildība
5.1. Ja pēc Izpildītāja iesniegtā informatīvā izdevuma tirāžas pieņemšanas Pasūtītājs
atklāj slēptus defektus, un līdz ar to Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja veiktā darba kvalitāte, tad
Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam nodarīto zaudējumu pēc attiecīga akta parakstīšanas, Pusēm
vienojoties par konkrētā gadījumā pielietojamo atlīdzināšanas principu. Slēptu defektu esamība
var tikt uzskatīta par pamatu Līguma izbeigšanai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, bet neatbrīvo
Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības pienākuma.
5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina Līguma 2. punktā noteikto saistību izpildi,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
5.3. Ja Izpildītājs kavē šajā Līgumā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% apmēra no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, kā arī atlīdzina
Pasūtītājam visus radītos zaudējumus pilnā apmērā. Pasūtītājs Līgumsodu var ieturēt no
Izpildītāja rēķina summas.
5.4.Ja Izpildītājs vienpusēji lauž līgumu, tad maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā
no neizpildītā līguma summas.
5.5. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Izpildītājam
nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.
5.7. Par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi katra no Pusēm ir
atbildīga otras priekšā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot, ja saistību
neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies „force majeure" (dabas katastrofas, ugunsgrēks
u.tml.) apstākļu dēļ.
5.8. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu kopumā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.9. Visos jautājumos, kurus Puses nav atrunājušas šajā Līgumā, Puses vadās no
Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.
6. Līguma grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšanas kārtība
6.1.Visus strīdus, kas pusēm rodas šā līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt
pārrunu ceļā, bet, ja pārrunās nav panākta vienošanās, lieta tiek nodota izskatīšanai tiesā.
6.2. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, puses vadās no LR spēkā esošiem
normatīviem aktiem.
6.3. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta kārtībā.
6.4. Pusēm vienojoties, šis līgums var tikt grozīts vai papildināts, parakstot par to
atsevišķu vienošanos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.5. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
6.5.1. pēc Pasūtītāja iniciatīvas par izmaiņām apjomos, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus
vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to
rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi apjomos ir spēkā tikai
pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu
Līgumā. Gadījumā, ja ir izmaiņas apjomos - vienas lappuses cena paliek
nemainīga visā līguma darbības laikā.
6.6. Līguma grozījumi līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus
Izpildītājam, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma
sagatavošanas procesā.
6.7.
Līgums pēc pušu vienošanās var tikt izbeigts bez līgumsoda vai pārjaunots, ja
Izpildītājs atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts
vai notiek uzņēmumu pāreja.
7. Līguma darbības termiņš
7.1. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir no 04.01.2016. līdz 31.12.2016.
7.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
7.3. Līguma laušana pēc vienas vai otras puses iniciatīvas neatbrīvo Puses no Līgumā
noteiktajām saistībām par līguma darbības laikā veiktajiem darbiem.
7.4. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam
eksemplāram, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.1.
8.2.

8. Līguma pielikumi
1. pielikums - Tehniskā specifikācija;
2. Pielikums - Finanšu piedāvājums (kopija).
9.

Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti

Izpildītājs:
SIA "ERANTE"
reģ. Nr. 47103001440
Juridiskā adrese: Saieta Laukums 2, Madona,
Madonas novads, LV 4801
Biroja adrese: Saieta laukums 2, Madona,
Madonas novads, LV 4801
AS SEB banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr.
____________________ J. Eriņš
Valdes priekšsēdētājs

Pasūtītājs:
Viesītes novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000045353
As „SEB BANKA”,
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV66UNLA0009013130395

____________________ J. Dimitrijevs
Domes priekšsēdētājs

