Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs _____________
Izpildītāja līguma reģistrācijas numurs ______________
IEPIRKUMA LĪGUMS
par karogu un nozīmīšu izgatavošanu un piegādi
Rīgā,

2015. gada 3.jūnijā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689
„Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abi2", (reģistrācijas Nr. 40003265778), tās valdes
priekšsēdētāja Raivo Milbreta personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, (turpmāk
tekstā – Izpildītājs), no otras puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras
reģionam VI ikgadējā foruma karogu un nozīmīšu izgatavošana” (ID Nr.
VRAA/2015/35/VASAB/MI) rezultātiem, turpmāk katrs atsevišķi saukti Puse un kopā saukti
Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
Līguma preambula
Pasūtītājs slēdz līgumu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam
sestā ikgadējā foruma vizuālos materiālus.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par šajā Līgumā paredzēto atlīdzību sniedz šādus
pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums):
1.1.1. izgatavo foruma karogus (7 gab);
1.1.2. izgatavo foruma nozīmītes (50 gab),
saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
1.2.
Izpildītājs šī Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus saskaņo un izgatavo līdz
2015.gada 11.jūnijam, bet piegādā līdz 2015.gada 12.jūnijam Elizabetes ielā 19, Rīgā (4 stāvā).
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.
Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) sastāda EUR 327.83
(trīs simti divdesmit septiņi euro un 83 centi), kas sastāda:
2.1.1. līgumcena bez PVN par šī Līguma 1.1.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu EUR 204.33
(divi simti četri euro un 33 centi), cena bez PVN par vienu vienību EUR 29.19 (divdesmit deviņi
euro un 19 centi);
2.1.2. līgumcena bez PVN par šī Līguma 1.1.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu EUR 123.50
(viens simts divdesmit trīs euro un 50 centi), cena bez PVN par vienu vienību EUR 2.47 (divi
euro četrdesmit septiņi centi).
Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2.
Visas ar šī līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma 2.1. punktā norādītajā
summā.
2.3.
Pasūtītājs šī Līguma 1. punktā minēto pakalpojumu izpildi finansē no Eiropas
Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma organizēšana finanšu
līdzekļiem.
2.4.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līguma 1.punktā minēto Pakalpojumu 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc abpusēja Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas
un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto
bankas norēķinu kontu.
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2.5.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. izpildīt Līguma 1. punktā minēto Pakalpojumu Līgumā noteiktā kārtībā, termiņā un
apjomā;
3.1.2. iesniegt Pasūtītājam Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu par veikto
Pakalpojumu;
3.1.3. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu;
3.1.4. saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
3.1.5. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma
izpildē un apstākļiem, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi;
3.2.2. pieņemt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ja Pakalpojumi atbilst
Līguma nosacījumiem;
3.2.3. samaksāt rēķinā norādīto summu Līguma 2.4.
3.2.4. punktā noteiktā kārtībā.
3.3. Pasūtītāja tiesības:
3.3.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
3.3.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un
citiem Līguma izpildes jautājumiem;
3.3.3. apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā
noteiktajos gadījumos.
4. PAKALPOJUMA NODOŠANA- PIEŅEMŠANA
4.1. Pakalpojuma izpilde tiek fiksēta, parakstot abpusēju Pakalpojuma nodošanas –
pieņemšanas aktu.
4.2. Pasūtītājs šī Līguma 4.1.punktā minētā Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta
paraksta tiesības deleģē Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai (turpmāk – VASAB)
sekretariāta vadītājam Tālim Linkaitam.
4.3. Ja pieņemot Pakalpojumu, Pasūtītājs konstatē neatbilstību šī Līguma 1.punkta
nosacījumiem, tad par to abas puses sastāda aktu, kurā norāda faktus, kas neatbilst šī Līguma
1.punkta nosacījumiem un kādā termiņā tie novēršami vai labojami uz Izpildītāja rēķina.
4.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas
akta saņemšanas dienas, neparaksta aktu un nenorāda uz neatbilstībām šī Līguma 1.punkta
nosacījumiem saskaņā ar Līguma 4.3.punktu, uzskatāms, ka Pasūtītājam nav iebildumu par
veikto Pakalpojumu, Pakalpojums ir veikts pilnā apmērā un atbilstoši Līguma noteikumiem un
Izpildītājam ir tiesības izrakstīt Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar Līguma 2.1.punktu.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo
saistību pilnai izpildei.
6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
6.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
6.1.1. veiktais Pakalpojums neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Līgumā paredzētajā termiņā;
6.1.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas
vai apliecinājumus;
6.1.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
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6.1.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai
liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar tā noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
6.1.5. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis tiešus zaudējumus;
6.1.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
6.2. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi
brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas
pamatu Līgumā noteiktajā termiņā.
6.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā
brīdinot par to otru Pusi.
6.
PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Pasūtītājs par šī Līguma 2.4.punktā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.
7.2. Ja Izpildītājs veicot Pakalpojumu nav izpildījis Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz
Pakalpojumu, Pasūtītājam ir tiesības uz atbilstošu līgumcenas, kas norādīta Līguma 4.1.punktā
minētajā Pakalpojuma nodošanas- pieņemšanas aktā, samazinājumu, kas nepārsniedz 10%
(desmit procentu) apmēru no Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktā minētās summas. Par
faktisko līgumcenas samazinājuma apmēru Puses vienojas, parakstot Pakalpojuma nodošanaspieņemšanas aktu.
7.3. Līgumsoda samaksa vai citu sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto
saistību izpildes.
7.
NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līdzēju kontroles un nav radies to
kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem
pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības
pasākumus. Par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) dienu laikā tiek paziņots otrai pusei.
7.2. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
7..2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
7.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
7.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
7.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu;
7.2.5. Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika
periodu, pār kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi.
8.
CITI NOTEIKUMI
8.2. Pasūtītāja kontaktpersona par līguma izpildi: VASAB sekretariāta projektu vadītāja
Unda Krieviņa, e-pasts: unda.krievina@vasab.org, tālrunis 28355828.
8.3. Izpildītāja kontaktpersona par nozīmīšu izgatavošanu: SIA Abi2 projektu vadītāja Elīna
Kiore, epasts: elina@abi2.lv, tālrunis 67296689, mob.tālrunis 26163111. Izpildītāja
kontaktpersona par karogu izgatavošanu: SIA Abi2 projektu vadītāja Dace Straume, epasts:
dace.s@abi2.lv, tālrunis 67296689, mob.tālrunis 26666672
8.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar līguma izpildi, trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.5. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par līguma grozījumiem
Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno Līgumam, un tie kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
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8.6. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs
Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
8.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām
ar pielikumu uz 2 (divām) lapām. Viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie
Izpildītāja. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
9.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Reģ. Nr. 90001733697
Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010
Tālr.: 67079000, fakss: 67079001
Valsts kase
TRELLV22
Konts: LV25TREL2580627071000

Izpildītājs:
SIA " Abi2"
Reģ. Nr. 40003265778
Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 26661113
SEB Banka
UNLALV2X002
Konts: LV23UNLA0002060467601

______________________________
Direktors R.Muciņš

_________________________________
Valdes priekšsēdētājs R.Milbrets
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1.pielikums
2015.gada 3.jūnija iepirkuma līgumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Foruma karoga izgatavošana un piegāde

Pretendenta piedāvājums

Karoga veids

Firmas/pasākuma karogs

Firmas/pasākuma karogs

Izmērs

70 cm x 350 cm

70 cm x 350 cm

Materiāls

Multiflag®, 100 % poliesters, 110
g/m2, vai ekvivalents karoga
audums

Multiflag®, 100 % poliesters, 110 g/m2,
vai ekvivalents karoga audums

Drukas veids

Sublimācija (CMYK krāsa),
pilnkrāsu druka

Sublimācija (CMYK krāsa), pilnkrāsu
druka

Dizains

Pasūtītājs nodrošina karoga dizaina
failu.

Pasūtītājs nodrošina karoga dizaina failu

Apstrāde

Karoga kreisajā pusē audumam
mala apšūta ar 5 auduma karabīņu
stiprinājumiem, pievienotas 5
karabīnes stiprināšanai.

Karoga kreisajā pusē audumam mala
apšūta ar 5 auduma karabīņu
stiprinājumiem, pievienotas 5 karabīnes
stiprināšanai.

Karoga augšējā malā izveidots 7cm
plats auduma tunelis karoga
piestiprināšanai.

Karoga augšējā malā izveidots 7cm
plats auduma tunelis karoga
piestiprināšanai.

Daudzums

7 gab.

7 gab.

Izgatavošanas
termiņš

Saskaņots un izgatavots līdz
2015.gada 11.jūnijam.

Saskaņots un izgatavots līdz 2015.gada
11.jūnijam.

Piegādes
adrese un
termiņš

Piegādāt Rīgā, Elizabetes ielā 19
līdz 2015.gada 12.jūnijam.

Piegādāt Rīgā, Elizabetes ielā 19 līdz
2015.gada 12.jūnijam.

Foruma nozīmīšu izgatavošana un piegāde

Pretendenta piedāvājums

Izmērs

diametrā 63mm

diametrā 63mm

Materiāls

Metāla nozīmīte ar saspraudi
piestiprināšanai pie apģērba

Metāla nozīmīte ar saspraudi
piestiprināšanai pie apģērba

Drukas veids

Pilnkrāsu druka

Pilnkrāsu druka
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Dizains

Pasūtītājs nodrošina nozīmītes
dizaina failu.

Pasūtītājs nodrošina nozīmītes dizaina
failu.

Tirāža

50 gab.

50 gab.

Izgatavošanas
termiņš

Saskaņots un izgatavots līdz
2015.gada 11.jūnijam

Saskaņots un izgatavots līdz 2015.gada
11.jūnijam

Piegādes adrese
un termiņš

Piegādāt Rīgā, Elizabetes ielā 19 Piegādāt Rīgā, Elizabetes ielā 19 līdz
līdz 2015.gada 12.jūnijam.
2015.gada 12.jūnijam.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

______________________________
Direktors R.Muciņš

_________________________________
Valdes priekšsēdētājs R.Milbrets
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