Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Izpildītāja Līguma reģ. Nr. MV2018-52
LĪGUMS
par video un filmēšanas pakalpojuma iegādi
Rīgā,

2018.gada 15.augustā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk - Pasūtītājs, tā direktores p.i.
Kristiana Galandera personā, kurš rīkojas saskaņā ar Veselības Ministrijas 2018.gada 6.jūlija
rīkojumu Nr.13-05/325, no vienas puses un
SIA “LETA”, turpmāk - Izpildītājs, tās Pārdošanas nodaļas vadītāja Artūra Pugača
personā, kurš rīkojas uz 01.03.2018. pilnvaras Nr. 04/4.1/18 pamata, no otras puses, abi kopā
turpmāk - Puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Video un filmēšanas pakalpojuma iegāde” (ID
Nr. NMPD 2018/42 ResCo), turpmāk - Iepirkums, rezultātiem, un Izpildītāja Iepirkumam
iesniegto piedāvājumu, īstenojot projektu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.- 2020.gadam projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana
Latvijas un Lietuvas medicīniskās un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (angļu
val. – “Ineraction, capacities strengthening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian
medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo) Nr. LLI-213”
ietvaros, turpmāk - Projekts, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam, turpmāk – Līguma
1.pielikums, Finanšu piedāvājumam, turpmāk – Līguma 2.pielikums, apņemas sniegt video un
filmēšanas pakalpojumu, turpmāk - Pakalpojums, kā arī izveidot mācību filmu, turpmāk –
Filma.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līgumcena ir EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 centi).
Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents), turpmāk – PVN, ir EUR
1 470,00 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro, 00 centi).
Līgumcena ar PVN ir 8 470,00 (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 00 centi).
Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma 1.pielikumā noteikto
prasību un Līguma saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi un nodevas, u.c. izmaksas.
atbilstoši Līguma 2.pielikumam ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.
Līgumcena (Līguma 2.1.punkts) Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. Iespējama
inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu līgumcenas
paaugstināšanai.
Pasūtītājs samaksu par Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos sniegto Pakalpojumu un
Filmas izveidošanu, veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (Līguma
10.punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta
(Līguma 3.pielikums) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs tajā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru,
līgumcenu, rēķina pilnas apmaksas datumu.
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3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas Līguma 1.punktā noteikto video filmēšanu veikt no 2018.gada
21.augusta līdz 2018.gada 23.augustam (ieskaitot).
3.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir: Kalkūnes iela 22, Kalkūni, Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads.
3.3. Izpildītājs nodrošinās autortiesību ievērošanu un Pasūtītājs būs tiesīgs izmantot
pasūtījuma izpildē radītos autortiesību objektus publiskai demonstrēšanai informatīvos un
izglītojošos nolūkos, bez jebkādiem ierobežojumiem, šķēršļiem un papildu maksas.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4. FILMAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Noslēguma atskaites un visu mācību norises laikā ierakstīto video failu nodošanu
Pasūtītājam pārvietojamā disku nesējā jānodrošina 4 (četros) eksemplāros.
Pirms Filmas failu piegādes, Pušu pārstāvji (Līguma 9.4.1. un 9.4.2.punkts), saskaņo
Filmas failu piegādes laiku. Filmas failu piegādes vieta ir: Laktas iela 8, Rīga.
Nododot Filmas failu, Pušu pārstāvji paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu, kas apliecina
Filmas failu pieņemšanu.
Ja Pasūtītāja pārstāvis pie Filmas failu pieņemšanas konstatē Filmas neatbilstību Līguma
2.pielikumam, Pasūtītāja pārstāvis norāda konstatētās nepilnības pieņemšanas-nodošanas
aktā un abpusēji parakstītu ar atzīmi par atpakaļnodošanu atgriež Izpildītājam līdz
nepilnību novēršanai.
Izpildītājs par saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
dienu laikā novērš nepilnības un piegādā Līguma nosacījumiem atbilstošu Filmu,
Pasūtītāja pārstāvim iesniedzot parakstīšanai nodošanas-pieņemšanas aktu.
Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Filmu līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
Pušu abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.
5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1.1.Pasūtītāja saistības un atbildība:
5.1.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.1.3. Pasūtītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Izpildītājam sakarā ar
Līguma noteikumiem pārkāpumu, ja Pasūtītājs tajos vainojams;
5.1.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par pakalpojumu un Filmu šajā Līgumā noteiktajā
termiņā un kārtībā;
5.1.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu un Filmu Līguma 2.6.punktā norādītajā
termiņā, tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu.
5.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
5.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.2.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja izpildītājs tajos vainojams;
5.2.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojuma sniegšanu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tad
Izpildītājs maksā līgumsodu, kas ir Līguma 2.1.punktā noteiktās summas apmērā;
6.1.

6. NEPĀRVARAMĀ VARA
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto
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6.2.

7.1.
7.2.

Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, ārkārtas
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, un, attiecīgi
pagarinot Līguma termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019.gada 01.februārim.
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvus iemeslus;
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.3.1. Izpildītājs neievēro Līguma 1.pielikumā atrunātos termiņus, kas saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu;
8.3.2. iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem
gadījumiem.
8.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu vairāk
kā 30 (trīsdesmit) dienas.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma
61.panta regulējumam, noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar
to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai.
9.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.4. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.4.1. No Pasūtītāja puses:
Juris Raudovs, tālrunis: 67337078, 29425777, e-pasts: juris.raudovs@nmpd.gov.lv
9.4.2. No Izpildītāja puses:
Anete Nordena, tālrunis: 28345251, e-pasts: anete.nordena@leta.lv
9.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10.punkts.)
Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.6. Puses ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums.
Ja izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav juridisko
personu pilnvarojuma parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst ar
Līgumu uzņemtās saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas
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9.7.

9.8.

uzņemas visas attiecīgajam Līguma dalībniekam šajā Līgumā noteiktās saistības un
atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
Puses apliecina, ka viņiem ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme un viņi Līgumu
atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un
formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts pareizi – vadoties no
Pušu sniegtās informācijas, kuru Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu
šajā līgumā.
Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
SIA “LETA”
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. LV40003229349
Adrese: Lakas iela 8, Rīga
Adrese: Marijas iela 2, Rīga, LV-1050
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: AS Swedbank
Kods: TRELLV22
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Konta Nr.: LV52HABA0551022686993
Direktores p.i. _______________K.Galanders Pārdošanas nodaļas
vadītājs______________________A.Pugačs
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