IEPIRKUMA LĪGUMS nr. SM14 - 072
Ventspilī,

2014.gada 10.septembrī

Ventspils Augstskola, reă. Nr. 90000362426, turmāk tekstā VeA, rektores Gitas
Rēvaldes personā, kura darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata,
turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un Personu apvienība, kas sastāv
no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTIJAS KONSULTĀCIJAS”, reă.
Nr. 50103143091, tās valdes priekšsēdētāja Gata LiepiĦa personā, kurš rīkojas
saskaĦā ar Statūtiem, no SIA „Innove Tech”, reă. Nr. 40103176226, tās valdes
locekĜa Edgara ŠmaliĦa personā, kurš rīkojas saskaĦā ar Statūtiem, no Sandras
ŠmaliĦas, reă. kods 27077411423, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
visi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Ventspils Augstskolas
iepirkumu komisijas 02.09.2014. lēmumu iepirkumā „Projekta pieteikuma
sagatavošana HORIZON2020 apakšprogrammai”, identifikācijas Nr.VeA2014/10/VP,
IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā
LĪGUMS).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apĦemas sagatavot
divus projekta iesniegumus un ar tiem saistīto dokumentāciju
HORIZON2020 apakšprogrammai, turpmāk tekstā PAKALPOJUMS,
saskaĦā piedāvājumu (Pielikums Nr.1), kas ir tā neatĦemama sastāvdaĜa, un
IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „Projekta pieteikuma sagatavošana
HORIZON2020 apakšprogrammai”, identifikācijas Nr. VeA2014/10/VP,
kas ir šī LĪGUMA neatĦemama sastāvdaĜa.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIĥŠ
2.1. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka LĪGUMS stājas spēkā ar 2014.gada
10.septembri.
2.2. LĪGUMA izpildes termiĦš ir līdz oficiālo rezultātu apstiprināšanai ES
Horizon2020 ERA Chairs apakšprogrammā, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada
15.oktobrim. PAKALPOJUMA sniegšanas termiĦš saskaĦā ar Pielikumā Nr.1
norādīto.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. PASŪTĪTĀJS apĦemas savlaicīgi nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar informāciju
un dokumentāciju, kas nepieciešama PAKALPOJUMA savlaicīgai un
kvalitatīvai izpildei.
3.2. PASŪTĪTĀJS pieĦem IZPILDĪTĀJA sniegto PAKALPOJUMU un tā
starpposmu izstrādi ar nodošanas - pieĦemšanas aktu, kuram pielikumā ir
detalizētā pakalpojuma sniegšanas atskaite (norādot datumu, vietu, veiktās
darbības, īstenotās aktivitātes, sasniegtos rezultātus). Pirms nodošanas pieĦemšanas akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJA pienākums ir pārliecināties
par sniegtā PAKALPOJUMA (vai tā daĜas) atbilstību, kvalitāti un
savlaicīgumu.
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3.3. PASŪTĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu (Valdis AvotiĦš,
VSRC direktors, EPF asociētais profesors, vadošais pētnieks, mob.tālrunis
29240951, valdis.avotins@venta.lv), ar ko IZPILDĪTĀJS koordinē
PAKALPOJUMA sniegšanas apjomu, termiĦu, sasniedzamos rezultātus.
3.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt šo LĪGUMU pēc savas iniciatīvas
vienpersoniski, ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska
brīdinājuma, nav sniedzis iepirkuma LĪGUMĀ noteiktajā un PUŠU
norunātajā kārtībā, apjomā un termiĦā. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt šo
LĪGUMU pēc savas iniciatīvas vienpersoniski, ja PASŪTĪTĀJS konstatē,
ka IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis šī LĪGUMA 4.3.punkta noteikumus un
izpaudis normatīvo aktu izpratnē konfidenciālu informāciju trešajām pusēm
un zaudējis PASŪTĪTĀJA uzticību.
3.5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par PAKALPOJUMU, ja tā pilnīgi
vai daĜēji neatbilst šim LĪGUMAM un tam pievienotajiem pielikumiem,
PASŪTĪTĀJA rakstiski noformulētām prasībām, bez atsevišėas samaksas,
pieprasīt izmaiĦas turpmākā PAKALPOJUMA izpildes gaitā, ja tās ir
pamatotas un atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. IZPILDĪTĀJS apĦemas nodrošināt LĪGUMA 1.punktā noteiktā
PAKALPOJUMA atbilstošu, savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī
nekavējoties ziĦot PASŪTĪTĀJAM par gadījumiem vai apstākĜiem, kas
kavē vai var kavēt PAKALPOJUMA sniegšanu no IZPILDĪTĀJA
neatkarīgu iemeslu dēĜ.
4.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par
PAKALPOJUMA izpildes gaitu, ievērot visus PASŪTĪTĀJA iebildumus un
aizrādījumus, novērst visus PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus, ja šie
trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, PASŪTĪTĀJA prasībām un šī
LĪGUMA noteikumiem. IZPILDĪTĀJA pienākums darba gaitā ir
iepazīstināt PASŪTĪTĀJU ar Iesnieguma dokumentācijas izstrādes gaitu, un
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, bez atsevišėas samaksas, pieprasīt izmaiĦas
turpmākā Iesnieguma dokumentācijas izstrādāšanā, ja tās ir pamatotas un
atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
IzmaiĦas iesniegtajā Iesnieguma dokumentācijā PASŪTĪTĀJS pieprasa
IZPILDĪTĀJAM ar rakstisku ziĦojumu, kuras IZPILDĪTĀJS veic bez
maksas, ja tās nepieciešams veikt, lai novērstu IZPILDĪTĀJA pieĜautās
kĜūdas un nepilnības.
4.3. Neizpaust LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā
arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz komercnoslēpumu, fizisko
personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju.
4.4. IZPILDĪTĀJS, sniedzot PAKALPOJUMU, sadarbojas ar PASŪTĪTĀJA
kontaktpersonu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties un sniegt
ziĦojumus PROJEKTA darba grupai, uzraudzības komitejai un citām
personām pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma un uzaicinājuma. IZPILDĪTĀJS
apĦemas saskaĦot savu darbību ar PASŪTĪTĀJU jautājumos, kuri skar
PASŪTĪTĀJA intereses un saistīti ar PAKALPOJUMA sniegšanu.
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4.5. IZPILDĪTĀJS apĦemas sniegt PAKALPOJUMU saskaĦā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un šī LĪGUMA nosacījumiem.
4.6. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildes ietvaros uz rēėiniem, nodošanas –
pieĦemšanas aktiem norāda atsauci uz Projekta nosaukumu, Vienošanās
numuru, iepirkuma nosaukumu un numuru, LĪGUMA nosaukumu un
numuru, kā arī ievēro vizuālās identitātes un publicitātes prasības.
4.7. IZPILDĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu (Gatis LiepiĦš,
valdes priekšsēdētājs, 67338804, gatis@balticconsulting.com).
4.8. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM sniegto PAKALPOJUMU atbilstoši
veiktajam apjomam.
5. LĪGUMA CENA UN NORĒĖINU KĀRTĪBA
5.1. LĪGUMA kopējā summa, kas ietver divus iesniegumus, ir:
5.1.1. LĪGUMA cena bez PVN ir EUR 4 450,00 (četri tūkstoši četri simti
piecdesmit euro);
5.1.2. PVN 21 % ir EUR 934,50 (deviĦi simti trīsdesmit četri euro 50 centi);
5.1.3. LĪGUMA summa kopā ar PVN 21 % ir EUR 5 384,50 (pieci tūkstoši trīs
simti astoĦdesmit četri euro 50 centi).
5.2. LĪGUMA kopējā summa ietver: ar starptautisku pētniecības projektu
iesniegumu izstrādes pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, visas ar
PAKALPOJUMA sniegšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokĜus,
kancelejas, komunālos, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumus,
visas ar PAKALPOJUMA plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši
saistītās izmaksas, kā arī peĜĦu, apdrošināšanu, iespējamos riskus (un to
novēršanu vai mazināšanu) un citas iespējamās ar PAKALPOJUMA
sniegšanu saistītās izmaksas. IZPILDĪTĀJS apzinās, ka tam nebūs tiesību
prasīt piedāvātās LĪGUMA summas paaugstināšanu un PASŪTĪTĀJS
nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā LĪGUMA summa, par ko noslēgts
LĪGUMS.
5.3. Par Līguma izpildi PASŪTĪTĀJS veic samaksu, pārskaitot attiecīgo
LĪGUMA summu uz IZPILDĪTĀJA šajā LĪGUMĀ norādīto bankas kontu,
šādā kārtībā, apmērā un termiĦā:
5.3.1. priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no LĪGUMA 5.1.p
noteiktās kopējās LĪGUMA cenas bez PVN - EUR 890,00 (astoĦi simti
deviĦdesmit euro) un PVN 21 % - EUR 186,90 (viens simts astoĦdesmit
seši euro 90 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad līgumu
parakstījušas visas PUSES un IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM
rēėinu par avansa maksājumu.
5.3.2. starpmaksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no piedāvātās kopējās
cenas bez PVN – EUR 1 335,00 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci
euro) un PVN 21 % - EUR 280,35 (divi simti astoĦdesmit euro 35 centi),
PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc projekta iesniegumu izstrādes pabeigšanas, reăistrācijas ERA Chairs
sekretariātā saĦemšanas un projekta iesniegšanas pieĦemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas un rēėina apstiprināšanas;
5.3.3. atlikušo maksājumu 50% apmērā no piedāvātās vienības cenas bez PVN –
EUR 2 225,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro) un PVN 21 % EUR 467,25 (četri simti sešdesmit septiĦi euro 25 centi), PASŪTĪTĀJS
pārskaita IZPILDĪTĀJAM 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta
iesniegumu (a) apstiprināšanas, ko apliecina ERA Chairs sekretariāta
publikācija par konkursa rezultātiem vai vēstule Pasūtītājam. Ja projekta
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iesniegums nav apstiprināts, PASŪTĪTĀJS norādīto LĪGUMA summu
neapmaksā.
5.4. Par šī LĪGUMA sniegtā PAKALPOJUMA starpposmu izstrādes termiĦa
nokavējumu, kas radies tāpēc, ka IZPILDĪTĀJS nav pienācīgi pildījis savas
saistības, IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā līgumsods 0,01 % apmērā no
Dokumentācijas izstrādes cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
5% no PAKALPOJUMĀ ietvertās Dokumentācijas izstrādes cenas.
5.5. Ja PASŪTĪTĀJS, saskaĦā ar šī LĪGUMA 9.1.punkta nosacījumiem, ir
aprēėinājis un pieprasījis IZPILDĪTĀJAM zaudējuma atlīdzību,
PASŪTĪTĀJS izraksta rēėinu un IZPILDĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu
laikā apmaksā pārskaitot uz PASŪTĪTĀJA norādīto bankas kontu.
6. PAKALPOJUMA PIEĥEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. LĪGUMĀ noteiktais PAKALPOJUMS vai tā starpposms tiek uzskatīts par
sniegtu attiecīgajā apjomā un kvalitātē datumā, kad visas PUSES ir
parakstījušas nodošanas - pieĦemšanas aktu
6.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka sniegtais PAKALPOJUMS neatbilst
LĪGUMĀ noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJS var atteikties parakstīt
nodošanas - pieĦemšanas aktu, rakstiski paziĦojot IZPILDĪTĀJAM par
atteikšanos parakstīt nodošanas - pieĦemšanas aktu un norādot darbus un
termiĦu, līdz kuram IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieĜautās kĜūdas par saviem
līdzekĜiem.
6.3. Ja PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona kāda iemesla dēĜ atsakās parakstīt
nodošanas - pieĦemšanas aktu par saĦemto PAKALPOJUMU, tās
pienākums ir rakstiski informēt IZPILDĪTĀJU par atteikuma iemesliem 5
(piecu) darba dienu laikā no PAKALPOJUMA rēėina un nodošanaspieĦemšanas akta saĦemšanas dienas. Atteikums neatbrīvo PUSES no
noslēgtā LĪGUMA saistību izpildes.
7. GARANTIJAS
7.1. IZPILDĪTĀJS uzĦemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti
PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar šī LĪGUMA noteikumu
pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
8. NEPĀRVARAMĀ VARA
8.1. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākĜu dēĜ, kurus PUSES nevarēja
paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākĜiem pieskaitāmi: dabas katastrofas,
ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri,
enerăētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki,
elektroenerăijas trūkums, kā arī jebkuri citi apstākĜi, kas nav pakĜauti PUŠU
saprātīgai kontrolei.
8.2. Pēc šī LĪGUMA 8.1. punktā minēto apstākĜu izbeigšanās līgumu LĪGUMU,
savstarpēji vienojoties, var turpināt, izbeigt vai pagarināt.
8.3. PUSE, kurai kĜuvis neiespējami izpildīt saistības 8.1. punktā minēto
apstākĜu dēĜ, 10 (desmit) darba dienu laikā paziĦo pārējām PUSĒM par šādu
apstākĜu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziĦojums nav izdarīts paredzētajā
laikā, vainīgā PUSE zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

-4-

9. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
9.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēĜ neiekĜaujas LĪGUMĀ
paredzētajā PAKALPOJUMA izpildes galīgajā termiĦā un ar šo darbību
rada zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt, bet
IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiĦā atmaksāt 100% (simts
procentu) no IZPILDĪTĀJAM izmaksātās summas.
10. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī LĪGUMA izpildes laikā,
PUSES risinās savstarpēju pārrunu ceĜā.
10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceĜā, tiks
izskatīti Latvijas Republikas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
10.3. Parakstot šo LĪGUMU, Puses apliecina, ka pildīs šī LĪGUMA noteikumus
no LĪGUMA stāšanās spēkā brīža un ka šis LĪGUMS sastādīts un parakstīts
bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī LĪGUMA izrietošas tiesības
izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.
10.4. PUSES ar savu parakstu apliecina, ka PUSĒM un PUŠU pārstāvjiem ir
visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo LĪGUMU, ka PUŠU pārstāvji ir
izlasījuši un pilnībā sapratuši šī LĪGUMA noteikumus un nosacījumus, ka
PUŠU pārstāvjiem tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī
PUŠU pārstāvji saĦēmuši šī LĪGUMA eksemplāru, un PUSES apĦemas
pienācīgi pildīt šajā LĪGUMĀ noteiktās saistības.
11. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
11.1. LĪGUMS ir spēkā līdz PUŠU līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim,
kad LĪGUMS tiek izbeigts šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.
11.2. LĪGUMU pirms termiĦa var izbeigt PUSĒM savstarpēji rakstveidā par to
vienojoties.
12. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
12.1. PaziĦojumi, kas nosūtāmi saskaĦā ar šo LĪGUMU, var tikt nosūtīti pa pastu,
faksu vai e-pastu uz PUSES adresi, kas norādīta LĪGUMA rekvizītos, vai citu
adresi, ko attiecīgā PUSE paziĦojusi citai PUSEI šajā LĪGUMĀ noteiktajā
kārtībā.
12.2. LĪGUMA grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir
parakstījušas visas PUSES ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar LĪGUMA
priekšmetu un Projekta mērėiem.
12.3. LĪGUMS sagatavots un parakstīts 4 (četros) eksemplāros uz 47 (četrdesmit
septiĦām) lapām.
12.4. Viens LĪGUMA eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, pārējie trīs pie
IZPILDĪTĀJA, visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12.5. IZPILDĪTĀJA iesniegtais piedāvājums, uz kura pamata iepirkuma rezultātā
tas tika izvēlēts PAKALPOJUMA sniegšanai, tiek pievienots šī LĪGUMA
pielikumā un ir tā neatĦemama sastāvdaĜa.

-5-

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Ventspils Augstskola
PVN Reă.Nr.LV90000362426,
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts Nr.LV23TREL9150140000000
e-pasts: venta@venta.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BALTIJAS KONSULTĀCIJAS”
Vīlandes iela 6 – 1, Rīga, LV-1010
PVN reă.Nr.LV50103143091
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551019872189
e-pasts: info@balticconsulting.com

paraksts
(rektore Gita Rēvalde)

paraksts
(valdes priekšsēdētājs Gatis LiepiĦš)

Z.V.

Z.V.
IZPILDĪTĀJS
SIA “Innove Tech”
Stirnu iela 37A-49, Rīga, LV-1084
PVN reă.Nr.LV40103176226
Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA0551025491279
e-pasts: smalins@gmail.com
paraksts_______________________

IZPILDĪTĀJS
Sandra ŠmaliĦa
Līvkalna iela 11, Sigulda, LV-2150
Reă.kods 27077411423
Kods: NDEALV2X
Konts: LV17NDEA0000080469603
e-pasts: sandra@balticconsulting.com
paraksts_______________________

Pielikums Nr.1
Iepirkuma līgumam Nr.SM14-072
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