PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 2017/42
Jūrmalā

2018. gada 22.februārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””,
reģistrācijas numurs 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008,
tās valdes priekšsēdētājas Andas Nulles un valdes locekļa Mārtiņa Oliņa personās, turpmāk
tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TITLED”,
reģistrācijas numurs 44103085826, juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tās
valdes locekļa Naura Grosu personā, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā
saukti - Puses, pamatojoties uz iepirkuma ar identifikācijas numuru 2017/42 rezultātiem,
noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgums par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par samaksu sniegt noformēšanas darbu,
reprezentācijas materiālu izgatavošanas un lielformāta drukas pakalpojumi darbus,
reprezentācijas materiālu izgatavošanas un lielformāta drukas pakalpojumus, saskaņā ar
Līguma 1.pielikumu – tehniskais un finanšu piedāvājums, turpmāk tekstā – Pakalpojumi.
1.2. Pakalpojumus Izpildītājs sniedz atbilstoši Pasūtītāja ikreizējam veiktam pasūtījumam,
turpmāk tekstā - Pasūtījums, katra Pasūtījuma apstiprinājumam, turpmāk tekstā – Specifikācija.
Pasūtījumi, abpusēji parakstītās Specifikācijas un Ražošanas grafiki ir neatņemamas Līguma
sastāvdaļas.
1.3. Pakalpojumu izpildes termiņš nevar pārsniegt vienu kalendāro nedēļu, no Pakalpojumu
pasūtīšanas brīža.
1.4. Pakalpojumu apjoms ir orientējošs un tie tiks pasūtīti pēc to faktiskās nepieciešamības.
2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtījuma izejmateriālu komplektu (teksta
sagataves, makets, elektroniskie faili, paraugnovilkumi, izdrukas u.tml).
2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi rakstiski brīdināt Izpildītāju par iespējamiem no Pasūtītāja
puses atkarīgiem ar Pasūtījumu izpildi saistīto procesu kavējumiem. Šajā gadījumā Puses
vienojas par citiem Pasūtījuma izpildes termiņiem.
2.3.Pasūtītājs ir atbildīgs par izdarīto Pasūtījumu, tajā paustās informācijas patiesumu, kā arī
atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību aktu prasībām, it sevišķi ētikas,
konkurences, preču zīmju un autortiesību jautājumos.
2.4. Pasūtītājs pārbauda Pasūtījuma kvalitāti tās saņemšanas brīdī. Pasūtītājam ir tiesības 5
(piecu ) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas, apstrīdēt Pasūtījuma kvalitāti, norādot
uz apslēptiem trūkumiem un pieprasot Pasūtījuma uzlabošanu vai pārstrādi, kā arī pieprasīt
Izpildītājam segt radušos zaudējumus.
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. kvalitatīvi par Līguma pielikumā noteiktajām cenām veikt Pakalpojumus;
3.1.2. nodrošināt izgatavoto reprezentācijas materiālu piegādi (arī uzlīmēšanu) uz pasūtītāja
objektu Asaru prospektā 61, Jūrmalā, darba dienās no plkst. 8.30-17.00, ierašanās laiku
saskaņojot ar Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu;
3.1.3. nodrošināt Pasūtītāja objekta apsekošanu un izmēru noņemšanu nākamajā darba dienā
pēc paziņojuma par pakalpojumu nepieciešamību;
3.1.4. nodrošināt Pakalpojuma vizualizāciju un tā saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi.
3.2. Pirms katra Pasūtījuma izpildes uzsākšanas, kurš ir saistīts ar vizuālās reklāmas un citu
reklāmas materiālu dizaina izstrādi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai Pasūtījuma
materiālu kontrolparaugus.

3.3. Pasūtījumā paredzēto un abpusēji apstiprināto Pakalpojumu nodošanas termiņu
neievērošanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no
kavēto darbu cenu kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10 % no cenu
kopsummas, kā arī citus radušos zaudējumus.
3.4. Izpildītājs Pasūtījuma termiņu var pagarināt uz laiku, ko Pasūtītājs ir novilcinājis (nav
piegādājis savu materiālu laikā vai nav izpildījis kādu citu noteiktu pasākumu vai darbību, bez
kuras nevar notikt Pasūtījuma izpilde) vai arī nav veicis apmaksu, ja apmaksas termiņš ir
noteikts pirms izpildes termiņa.
3.5. Ja Izpildītājs konstatē, ka Pasūtītāja iesniegtais izejmateriāls ir kļūdains vai nav
izmantojams Pasūtījuma izpildei, tad Izpildītājs par to nekavējoties informē Pasūtītāju.
4. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pretenzijas par Pasūtījuma izpildes kvalitāti Pasūtītājam jāiesniedz rakstveidā, klāt
pievienojot izpildītā Pasūtījuma nekvalitatīvo produkciju.
4.2. Pasūtītāja pretenziju par Pasūtījuma izpildes kvalitāti Izpildītājs izskata, pamatojoties uz
Pakalpojuma izpildei iesniegtajiem izejmateriāliem, Izpildītāja iesniegtajiem apstiprināšanai
Pakalpojuma materiālu kontrolparaugiem un Pasūtītāja iesniegto izpildītā Paskalpojuma
nekvalitatīvo produkciju.
4.3. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam rakstisku atbildi izteiktajai pretenzijai divu darba dienu laikā,
norādot iemeslus Pakalpojuma nekvalitatīvajai izpildei un novērš pieļautos trūkumus ar saviem
resursiem un līdzekļiem,
4.4. Ja Pasūtītāja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam
kompensāciju par radītajiem zaudējumiem.
5. LĪGUMA SUMMA, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
5.1. Līguma summa ir 12`978.00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi
eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.2. Pasūtītājs Pakalpojumus apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
5.3. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā nokavējuma naudu 0,5% apmērā
no neapmaksātās konkrētā pasūtījuma summas, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma
summas.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
6.1. Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit)
kalendāros mēnešus no noslēgšanas brīža. Ja jauna iepirkuma rezultāti attiecībā uz iepirkuma
priekšmetu nav izsludināti esošā līguma darbības laikā, puses var vienoties par līguma termiņa
pagarināšanu līdz nākamā iepirkuma rezultātu paziņošanai.
6.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Gadījumā, ja Puses
vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek
fiksētas uz Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski izdarītais Pakalpojums vai tā daļa,
kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar
Izpildītāju, ievērojot Līguma nosacījumus.
6.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot rakstiski Izpildītāju
vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja:
6.3.1.Izpildītājs nekvalitatīvi veic vai nepilda pilnā apmērā Līgumā paredzētos
pienākumus, un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk par
10 (desmit) kalendārajām dienām pēc Pasūtītāja iesniegtā Izpildītājam
rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu
nepildīšanuIzpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai apliecinājumus;
6.3.2.Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
6.3.3.ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi,
kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no
Līguma;
6.3.4.Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk., ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē.
6.4.Pasūtītājs ir tiesīgs ar atbilstošu rakstveida paziņojumu Līgumu vienpusēji uzteikt arī
gadījumā, ja Līguma turpināšana Pasūtītājam nav lietderīga vai iespējama izrietoši no
kompetentu valsts institūciju pieņemtiem lēmumiem vai izmaiņām normatīvajos aktos.
7. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
7.1. Ja Pasūtījums nevar tik izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem tādu apstākļu dēļ, kas ir
ārpus Izpildītāja/Pasūtītāja kontroles (force majeur), un ko puses nevarēja paredzēt Līguma
slēgšanas vai izpildes brīdī, tad Izpildītājs/Pasūtītājs var tikt atbrīvots no kompensēšanas
pienākumiem. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem, 3 (trīs)
darba dienu laikā par tiem rakstveidā jāpaziņo otrai līgumslēdzējai pusei, norādot, kādā termiņā
ir paredzama saistību izpilde.
7.3. Līgumslēdzējas puses vienojas strīdus risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja iepriekšminētajā
veidā nav iespējams panākt vienošanos, tad strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā, spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Katrai Pusei ir tiesības pārtraukt šo Līgumu. Paziņojot par to otrai pusei rakstiski vismaz
1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šī Līguma plānotā pārtraukšana neatbrīvo Puses no to pienākumiem,
kas ir izveidoti iepriekš.
7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz četrām lapām ar vienādu
juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei.
7.6. Atbildīgais par līguma izpildi:
- no Pasūtītāja puses Klientu apkalpošanas departamenta vadītāja Ulrika Eistreiķe, tālrunis
67766126, e-pasts: ulrika.eistreike@nrc.lv;
- no Izpildītāja puses – Mārtiņš Voicekovičs, tālrunis 25865555, e-pasts: martins@titled.lv.
PIELIKUMI: Tehniskais un finanšu piedāvājums – viena kopija uz sešām lapām.
8. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas
centrs „Vaivari””
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008
Reģ. Nr. 40003273900
LV13 UNLA 0010 0003 6010 1
UNLALV2X
A/S SEB banka
________paraksts_____________
Anda Nulle
Valdes priekšsēdētāja
______paraksts_______________
Mārtiņš Oliņš
Valdes loceklis

Izpildītājs:
SIA “TITLED”
Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. 44103085826
LV47NDEA0000084760052
NDEALV2X
Luminor Bank AS

___________paraksts_________
Nauris Grosu
Valdes loceklis

