IEPIRKUMA LĪGUMS
Videomateriāla par investīciju vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
izveide
(iepirkuma identifikācijas numurs: p/i “RSEZ pārvalde” 2016/1)
Rēzeknē

2016. gada 27. oktobrī

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas
numurs: 90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, turpmāk
tekstā – „Pasūtītājs”, tās pārvaldnieces Sandras Ežmales personā, kura darbojas saskaņā ar
iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un
“BMH” SIA, reģistrācijas numurs: 40103993401, juridiskā adrese: Biķernieku iela 35A - 2,
Rīga, LV-1039, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, tās valdes locekles Olitas Vārpas personā, kura
rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā sauktas kopā – „Puses” vai
katra atsevišķi, attiecīgi,- „Puse”, pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Videomateriāla par
investīciju vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izveide”, iepirkuma
identifikācijas numurs: p/i “RSEZ pārvalde” 2016/1 (turpmāk tekstā – „Iepirkums”)
rezultātiem, noslēdz šo iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”), par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem intelektuālajiem,
materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar
Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas,
nodrošināt videomateriāla „Par investīciju vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
teritorijā” izveidi (turpmāk tekstā saukts – PAKALPOJUMS).
1.2. PAKALPOJUMA izpildes termiņš – 4 (četri) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas
dienas.
2. PAKALPOJUMA NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2.1. PAKALPOJUMA izpildi Puses noformē ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
2.2. Nodevumus IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Tehniskajā piedāvājumā noteiktajā
kārtībā.
2.3. Pirms PAKALPOJUMA pieņemšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārbaudīt
PAKALPOJUMA izpildes atbilstību Līguma nosacījumiem, informējot IZPILDĪTĀJU
par pārbaudei nepieciešamo termiņu, kurš nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) darba dienas.
2.4. Ja PAKALPOJUMA pārbaudes gaitā PASŪTĪTĀJS konstatē PAKALPOJUMA
neatbilstību Līguma vai tā 1.pielikuma - „Tehniskā piedāvājuma” - noteikumiem,
PASŪTĪTĀJS visus savus iebildumus rakstiski izklāsta pretenzijā un iesniedz to
IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums konstatētos trūkumus un nepilnības
novērst ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas, kurā konstatēti trūkumi vai
neatbilstības, saņemšanas dienas. Pēc iepriekšminēto trūkumu novēršanas izdarāma
atkārtota PAKALPOJUMA pieņemšana.
2.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar
papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem
attiecībā uz nekvalitatīvi sagatavoto PAKALPOJUMU, sakarā ar kuru ir izvirzīta
pretenzija.
2.6. PAKALPOJUMA nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS paraksta tikai pēc
konstatēto neatbilstību novēršanas.
2.7. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē iesniegtā PAKALPOJUMA neatbilstību Līguma vai
tā pielikumu prasībām vai IZPILDĪTĀJS abpusēji saskaņotajos termiņos nenovērš
PAKALPOJUMA nepilnības, vai trūkumu novēršana nav veikta Līgumā paredzētajā
PAKALPOJUMA izpildes termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt
PAKALPOJUMU, ja tas neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
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2.8. Par PAKALPOJUMA izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS nodod
Līguma un tā pielikumu noteikumiem atbilstošu PAKALPOJUMU un Puses abpusēji
parakstījuši PAKALPOJUMA nodošanas-pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 6290,00 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro un 00
centi) un PVN 21% apmērā – EUR 1320,90 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit eiro un
90 centi), kas kopā sastāda EUR 7610,90 (septiņi tūkstoši seši simti desmit eiro un 90
centi) (turpmāk – Līguma cena).
3.2. Līguma cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar PAKALPOJUMA izpildi pilnā
apjomā, ieskaitot maksu par materiāliem, darbaspēku, nodokļiem, nodevām,
nepieciešamo atļauju un licenču iegūšanu no trešajām pusēm, kā arī citas ar Līguma
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par PAKALPOJUMU Līguma 3.1.apakšpunktā
paredzēto summu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, naudu pārskaitot uz IZPILDĪTĀJA
norēķinu kontu bankā.
3.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz
IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā
noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu
izpildi.
4.2. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām grūtībām šī
Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA veikšanu un
Līguma izpildi.
4.3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
4.3.1. pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar informāciju, kas
nepieciešama šī Līguma izpildei un dot IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus
saistībā ar Līguma izpildi;
4.3.2. saņemt no IZPILDĪTĀJA informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes
gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
4.3.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību, izskatīt IZPILDĪTĀJA sagatavoto
PAKALPOJUMA nodevuma atbilstību šī Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt
attiecīgus komentārus, papildinājumus vai iebildumus šajā Līgumā noteiktajā
kārtībā;
4.3.4. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt izpildīto PAKALPOJUMU, kas
atbilst šī Līguma un tā pielikumu prasībām;
4.3.5. veikt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem sniegto Pakalpojumu, saskaņā
ar Līguma nosacījumiem;
4.3.6. nepieņemt PAKALPOJUMU, kurš neatbilst Līgumā vai tā pielikumos minētajiem
nosacījumiem;
4.3.7. veikt kontroli par šī Līguma izpildi.
4.4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
4.4.1. veikt PAKALPOJUMU šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā
un kvalitātē;
4.4.2. sadarboties ar PASŪTĪTĀJA nozīmēto kontaktpersonu un pēc tās pieprasījuma
sniegt PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) darba
dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA;
4.4.3. novērst PAKALPOJUMA neatbilstību LĪGUMA un tā pielikumu prasībām,
saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;
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4.4.4. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu.
5. PUŠU SADARBĪBA UN KONTAKTPERSONAS
5.1. Puses savstarpēji apņemas pildīt Līgumu pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem,
un, veicot Līgumā un tā pielikumos paredzētās darbības, ievērot Pušu prasības un
intereses, kā arī sniegt operatīvu palīdzību šī Līguma izpildīšanā.
5.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu noteiktās
kontaktpersonas:
5.2.1. IZPILDĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: valdes locekle Olita Vārpa, tālrunis (+371)
26417667, e-pasts: projects@balticmediahouse.com;
5.2.2. PASŪTĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: ārējo sakaru organizatore Baiba Baltace,
tālrunis: (+371) 64625941, e-pasts: baiba.baltace@rsez.lv.
5.3. Pārstāvji, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu
numuru, adresi, e-pasta adresi).
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību pilnīgai
izpildei. Līguma parakstīšanas datums ir norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā
stūrī.
6.2. IZPILDĪTĀJS ir izpildījis šī Līguma saistības pēc visu šajā Līgumā un tā pielikumos
norādīto PAKALPOJUMU izpildes, atbilstoši šī Līguma 1.2.punktā noteiktajam izpildes
termiņam, to saskaņošanas atbilstoši šī Līguma 2.nodaļā noteiktajai kārtībai un
PAKALPOJUMA nodošanas un pieņemšanas, ko apliecina Pušu parakstīts nodošanaspieņemšanas akts.
6.3. PASŪTĪTĀJS izpildījis šī Līguma saistības pēc šī Līguma 3.1.punktā noteiktā
maksājuma veikšanas.
6.4. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
6.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgi vienpusējā kārtā izbeigt šo līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM par
to paziņojumus, šādos gadījumos ja:
6.5.1. IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis Līguma noteikumus un piecpadsmit dienu laikā pēc
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nav šo pārkāpumu novērsis;
6.5.2. ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai IZPILDĪTĀJS ir atzīts par
maksātnespējīgu.
7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Puse ir pilnībā atbildīga par otrai Pusei vai trešajām personām radītiem zaudējumiem, kas
radušies Līgumā un tā pielikumos noteikto pienākumu neizpildes, nepilnīgas izpildes vai
saistošo noteikumu pārkāpuma rezultātā.
7.2. Par savlaicīgu maksas samaksas neveikšanu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās
Līgumcenas.
7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, PASŪTĪTĀJS ir
tiesīgs uzlikt līgumsodu par PAKALPOJUMA izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi,
vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no maksas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās Līgumcenas.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Gadījumā, ja līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu ārkārtas
apstākļu dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, nav varējušas paredzēt vai
novērst, un, kas būtiski apgrūtina šī līguma noteikumu izpildi, Puses tiek atbrīvotas no
atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi.
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8.2. Šajā līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, kara
darbība, streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās
varas gadījumi, kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt.
8.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda otrai Pusei.
8.4. Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi
neiespējama, nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par radušos stāvokli, kā arī, ja tas ir
iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
8.5. Ja nepārvaramās varas dēļ līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit)
kalendārām dienām, Puses sarunu ceļā lemj par savām iespējām turpināt pildīt
līgumsaistības.
9. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI
9.1. Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, kas atspoguļota šajā līgumā un visos
tā pielikumos, vai ko kāda no Pusēm ir uzzinājusi no Iepirkuma piedāvājuma, šī līguma
sagatavošanas, parakstīšanas vai izpildes laikā, tai skaitā jebkāda informācija par Pusēm,
to darbiniekiem vai klientiem, par līgumā ietverto darbību raksturu vai jebkādām to
detaļām
9.2. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai un vienīgi ar
iepriekšēju rakstisku pārējo Pušu piekrišanu, bet kur likums pieprasa šādas informācijas
izpaušanu – pirms tās izpaušanas informējot pārējās Puses. Minētā informācija ir
konfidenciāla visu līguma darbības termiņu un paliek konfidenciāla arī piecus gadus pēc
līguma izbeigšanās.
10. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
10.1. Kopā ar izpildīto PAKALPOJUMU IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ekskluzīvas
radītā intelektuālā īpašuma objekta lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un tajos noteiktā apjoma ietveros PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt,
tajā skaitā publiskot, publicēt, pārveidot visu vai tā daļu, u.c. tiesības. IZPILDĪTĀJS nav
tiesīgs ar šo objektu turpmāk rīkoties bez PASŪTĪTĀJA iepriekšēja rakstiska
saskaņojuma.
10.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka sniegtā PAKALPOJUMA īstenošanā netiks pieļauti trešo
personu autortiesību un blakustiesību pārkāpumi.
11. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Viss šajā līgumā noteiktais interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.2. Puses noslēdz Līgumu labā ticībā un jebkādus strīdus, kas rodas līguma sakarā, Puses
risina pārrunu ceļā.
11.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tiks galīgi izšķirts tiesā.
12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
12.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā,
trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
12.2. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, Par
Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. Grozījumi un
papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
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12.4. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir
pienākums, piemērot līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām.
12.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas
nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo
informāciju par otru Pusi.
12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām ar pielikumiem kopā uz 8 (astoņām)
lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram.
12.7. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
12.7.1. Pielikums Nr. 1. - „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS”.
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”

“BMH” SIA
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