PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.SM14 - 057

Ventspilī

2014.gada 17.jūnijā

Ventspils Augstskola, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS rektores Gitas Rēvaldes personā,
kura darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PEGASUS GROUP”,
turpmāk tekstā
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, tās likumiskā pārstāvja valde priekšsēdētāja Kristapa
Bangas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk
tekstā - PASŪTĪTĀJS un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, katrs atsevišėi saukts
PUSE, bet abi kopā PUSES, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā
LĪGUMS:
1. LĪGUMA priekšmets
1.1. PUSES noslēdz LĪGUMU, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.²
panta, 2.pielikuma B daĜas pakalpojumu, identifikācijas Nr. VeA2014/07/VP
rezultātiem (protokols Nr. VeA 2014/07/VP – 03 no 2014.gada 17.jūnija) .
1.2. PUSES vienojas, ka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apĦemas izveidot TV
reklāmas klipus, saskaĦā ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA iesniegto
piedāvājumu iepirkumam, kas pievienots LĪGUMA pielikumā Nr.1, turpmāk
tekstā – PAKALPOJUMS.
2. LĪGUMA summa un norēėinu kārtība
2.1. Šī LĪGUMA 1. punktā noteikto Darbu kopējā vērtība ir EUR 9 407,44 (deviĦi
tūkstoši četri simti septiĦi euro 44 centi), PVN 21% sastāda EUR 1 975,56
(viens tūkstotis deviĦi simti septiĦdesmit pieci euro 56 centi). LĪGUMA
kopējā summa ir EUR 11 383,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoĦdesmit
trīs euro).
2.2. Samaksu EUR 11 383,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoĦdesmit trīs
euro), t.sk. PVN 21% - EUR 1 975,56 (viens tūkstotis deviĦi simti
septiĦdesmit pieci euro 56 centi) saskaĦā ar LĪGUMU PASŪTĪTĀJS veic 20
(divdesmit) darba dienu laikā pēc PAKALPOJUMA izpildes un pieĦemšanas
– nodošanas akta parakstīšanas, kā arī pēc rēėina saĦemšanas no
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA.
2.3. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu, pārskaitot naudas līdzekĜus PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJA uzrādītajā kontā.
3. PUŠU tiesības un pienākumi
3.1. PASŪTĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM visu nepieciešamo
informāciju un atbalstu, kas nepieciešams kvalitatīva pakalpojuma veikšanai.
3.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM PAKALPOJUMS jāizpilda saskaĦā ar
iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajiem termiĦiem.
3.3. Klipa ideja un scenārijs jāsaskaĦo ar PASŪTĪTĀJU pirms klipa izstrādes
uzsākšanas.
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3.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums novērst visus PASŪTĪTĀJA
sastādītajā pārbaudes aktā konstatētos trūkumus, defektus, nepilnības, kuri
radušies PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vainas dēĜ.
3.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS par saviem līdzekĜiem un saviem spēkiem
nodrošina defektu novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā.
3.6. Pieteikumu par PAKALPOJUMA defektu PASŪTĪTĀJS piesaka telefoniski
un nosūta PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM pa faksu. Defektu pieteikuma
laiks tiek fiksēts uz PASŪTĪTĀJA faksa atskaites izdrukas, kura kĜūst par
LĪGUMA neatĦemamu sastāvdaĜu, un, pamatojoties uz kuru, var tikt
piemērotas soda sankcijas pret PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU.
3.7. Nekvalitatīva PAKALPOJUMA gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
garantē 100% (simts procenti) izlietoto līdzekĜu kompensāciju.
3.8. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS un PASŪTĪTĀJS atzīst par konfidenciālu
visu ar LĪGUMU un izpildāmo darbu saistīto informāciju, ko LĪGUMA
slēgšanas un LĪGUMA izpildes gaitā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS un
PASŪTĪTĀJS savstarpēji nodevušas viena otram (saskaĦā ar spēkā esošo
likumdošanu un komercnoslēpumu).
3.9. Atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses – Iveta Šėēle (tālr. 63628303),
kuras norādījumi ir saistoši PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM pakalpojuma
sniegšanā.
3.10.
Atbildīgā persona no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA puses – Kristaps
Banga, 26481410.
4. PAKALPOJUMA pieĦemšana un kvalitāte
4.1. Jautājumus, kas PAKALPOJUMA sniegšanas laikā rodas par to kvalitātes
novērtēšanu vai par atbilstību LĪGUMA prasībām, izskata PASŪTĪTĀJS.
4.2. Pēc PAKALPOJUMA izpildes PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodod
PASŪTĪTĀJAM elektroniskā HD video formatā TV reklāmas klipus
(saskaĦā ar tehnisko specifikāciju) piestādot rēėinu. Ja PASŪTĪTĀJS
konstatē, ka piegādātie TV reklāmas klipi (saskaĦā ar tehnisko specifikāciju)
atbilst LĪGUMA prasībām, PASŪTĪTĀJS un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
pēc attiecīgā rēėina iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM paraksta pieĦemšanas –
nodošanas aktu.
4.3. Veiktajiem PAKALPOJUMIEM jābūt kvalitatīviem un jāatbilst LĪGUMA
prasībām. Pretenzijas par PAKLPOJUMU kvalitāti PASŪTĪTĀJS var pieteikt
3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā rēėina saĦemšanas dienas.
5. LĪGUMA izpilde
5.1.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS izpildījis LĪGUMA saistības pēc visu
Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanas, ko apliecina
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA un PASŪTĪTĀJA parakstīts pieĦemšanasnodošanas akts, kā arī pēc LĪGUMA 3.punktā noteikto garantijas saistību
izpildes.
5.2.PASŪTĪTĀJS izpildījis LĪGUMA saistības pēc LĪGUMA 2.punktā noteikto
maksājumu veikšanas.
6. PASŪTĪTĀJA un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atbildība
6.1.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5%
(puse no procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru nokavēto dienu,
izĦemot gadījumus, kad piegādes termiĦi aizkavējas PASŪTĪTĀJA vainas
dēĜ.
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6.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU no saistību
izpildes.
6.3. PASŪTĪTĀJS un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pilnā apmērā atbild viens
otram par zaudējumiem, kas nav atrunāti LĪGUMĀ, ja tādi radīti otram
Ĝaunprātības vai neuzmanības dēĜ.
7. Nepārvarama vara
7.1.PASŪTĪTĀJS un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nav atbildīgi par force
majeure (neparedzētu apstākĜu) rašanos, iestāšanos ko tie nevarēja paredzēt,
ne ietekmēt, ne novērst un kuru rezultātā nav pilnīgi vai daĜēji izpildītas šajā
LĪGUMĀ noteiktās saistības. Pie šādiem apstākĜiem pieskaitāmas stihijas
nelaimes, plūdi, zemestrīces, kara darbība u.c., kā arī elektropadeves
traucējumi, kuri nav atkarīgi no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA.
7.2.Nepārvaramas
varas
iestāšanās
gadījumā
PASŪTĪTĀJAM
un
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM jāpaziĦo par to otram rakstiskā veidā 3
(trīs) dienu laikā no brīža, kad tas ir konstatējis šādu apstākĜu iestāšanos. Pēc
nepārvaramas varas seku novēršanas PASŪTĪTĀJAM un PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJAM jāturpina pildīt šajā LĪGUMĀ noteiktās saistības.
8. LĪGUMA grozīšana
8.1. Ja pēc LĪGUMA noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti
grozījumi attiecībā uz nodokĜiem un nodevām, tad pēc PASŪTĪTĀJA un
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vienošanās, attiecīgi var grozīt līguma
summu.
8.2.Par LĪGUMA grozījumiem un papildinājumiem PASŪTĪTĀJS un
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās
pievienojamas LĪGUMAM un tās kĜūst par LĪGUMA neatĦemamu
sastāvdaĜu.
9. LĪGUMA laušana
9.1.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt LĪGUMU par to vienu nedēĜu
iepriekš rakstiski brīdinot:
9.1.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA izpildītais darbs neatbilst kvalitātei, kas ir
noteikts LĪGUMĀ;
9.1.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir aizkavējis piegādi par 10 (desmit)
dienām;
9.1.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS kĜūst maksātnespējīgs vai tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēĜ.
9.2. Ja PASŪTĪTĀJS lauž LĪGUMU bez attaisnojošiem LĪGUMA iemesliem, tas
pilnībā norēėinās ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU par visiem izpildītajiem
darbiem, kas atbilst LĪGUMA prasībām.
9.3. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS lauž noslēgto LĪGUMU bez attaisnojošiem
iemesliem, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atlīdzina citus tiešos zaudējumus,
kas radušies LĪGUMA laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 3 % (trīs
procenti) apmērā no LĪGUMA summas.
10. LĪGUMA darbības termiĦš
10.1.
LĪGUMS stājās spēkā no tā abpusējās parakstīšanas dienas un ir spēkā
līdz pilnīgai saistību izpildei.
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10.2.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apĦemas izpildīt savas saistības līdz
Tehniskajā specifikācijā norādītajam termiĦam.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1.
PASŪTĪTĀJA un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA domstarpības, kas
saistītas ar LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceĜā.
Vienošanos noformē rakstiski.
11.2.
Ja PASŪTĪTĀJS un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nevar vienoties,
strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā likuma noteiktajā kārtībā.
12. PUŠU rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:

Ventspils Augstskola

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„PEGASUS GROUP”

_____paraksts______ G.Rēvalde
z.v.

_______paraksts_____ K.Banga
z.v.
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