LĪGUMS
par “Baltu ceļš” maršruta brošūras un kartes iespieddarbu veikšanu
ZPR Nr. 2 /1-14.2/2019
Jelgavā, 2019.gada 17.janvārī
Zemgales plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava
(turpmāk līguma un tā pielikumu tekstā saukts - Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Zemgales
plānošanas reģiona nolikumu pārstāv izpilddirektors Valdis Veips, no vienas puses, un
SIA „JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 43603009384, adrese:
Langervaldes iela 1A, Jelgava, LV-3002 (turpmāk līguma un tā pielikumu tekstā saukts –
Izpildītājs), kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics, no otras puses,
saskaņā ar Pasūtītāja veikto iepirkumu Nr. ID Nr. ZPR2018/4 “”Baltu ceļš” maršruta
brošūras un kartes iespieddarbi” (turpmāk- Iepirkums),
kurš tiek veikts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
(Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020), projekts LLI-187 “Starptautiskais kultūras
maršruts “Baltu ceļš”/ Balts'Road” (turpmāk – Projekts) ietvaros,
un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums),
puses noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo :
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta Izpildītājam un Izpildītājs apņemas
1.1.1. veikt 2 (divu) veidu iespieddarbus tūrisma maršrutam “Baltu ceļš”:
1) Brošūra tūrisma maršrutam “Baltu ceļš” (turpmāk – Brošūra)
2) Karte tūrisma maršrutam “Baltu ceļš” (turpmāk – Karte).
1.1.2. veikt sagatavoto iespieddarbu piegādi uz Jelgavu, Kuldīgu un Šauļiem (Lietuvā).
1.2. Precīzs veicamo darbu (pakalpojumu) apraksts norādīts šim Līgumam pievienotajā
Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1).
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Kopējā Līguma summa par Izpildītāja pakalpojumiem bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN), atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam, ir 12904 EUR (divpadsmit
tūkstoši deviņi simti četri euro).
Brošūras izdevējiem – Kurzemes plānošanas reģionam, Zemgales plānošanas reģionam,
Šauļu tūrisma informācijas centram un Nacionālajai reģionālās attīstības aģentūrai Lietuvā
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir piešķīrusi ISBN numuru: ISBN 978-9934-8816-2-6 .
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Brošūra, atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta (5) daļai, saturiski ir
atzīstama par uzziņas literatūru, līdz ar to, atbilstoši minētajam normatīvajam regulējumam,
iespieddarbam Brošūra papildus Izpildītāja pakalpojumu cenām tiek piemērota samazināta
PVN likme 12% apmērā.
Kartes iespieddarbiem un visu iespieddarbu piegādei papildus Izpildītāja pakalpojumu
cenām tiek piemērota 21% PVN likme.
Visa pasūtījuma atsevišķo pakalpojumu izcenojumi noteikti saskaņā ar Izpildītāja finanšu
piedāvājumu un tiem piemērojamās PVN likmes par pakalpojumiem ir norādītas Līgumam
pievienotajā Izpildītāja Pakalpojumu izcenojumā (Pielikums Nr. 2.).
2.2. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas palielināšanu, ja netiek mainīta
Tehniskā specifikācija un prasīts papildus iespieddarbu apjoms.
Izpildītājs ir atbildīgs par pilnīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi 2.1. punktā noteiktās
Līguma summas ietvaros.
2.3. Avansa maksājumi par katru iespieddarba veida pasūtījumu un iespieddarbu piegādi
netiks veikti.
2.4. Līguma summu pilnā apmērā Pasūtītājs Izpildītājam samaksā pēc visa pakalpojuma
izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
Starp pusēm parakstītais visa pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas akts būs pamats tam, lai
Izpildītājs izrakstītu rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem (izpildītājiem darbiem), kurš no
Pasūtītāja puses tiks apmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina faktiskās saņemšanas
dienas (piezīme: e-pastā sūtīts rēķins, kurš nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesatur laika
zīmogu, netiek uzskatīts par faktisku rēķina saņemšanu).
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja norādījumus par atsauci uz Projektu.
3. Līguma izpildes kārtība
3.1. Izpildītājs pasūtījumu izpilda augstā kvalitātē un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
paredzētajā kārtībā, apjomā un termiņos.
Izpildītājs iespieddarbus izpilda pats, nepiesaistot apakšuzņēmējus.
3.2. Pasūtītājs ar savu pārstāvju starpniecību ir tiesīgs piedalīties iespieddarbu veikšanā,
lai kontrolētu darbu veikšanu.
3.3. Izpildītājs iespieddarbus piegādā Pasūtītājam uz Tehniskajā specifikācijā norādītajām
adresēm. Visiem iespieddarbiem piegādes brīdī jābūt transportēšanai droši iepakotiem.
3.4. Pasūtītājs pārbauda piegādāto pasūtījumu un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu 5
(piecu) darba dienu laikā no drukāto darbu saņemšanas dienas vai arī šai pašā laikā konstatē
nepilnības (neatbilstību) pasūtījuma izpildē, par ko nekavējoties tiek informēts Izpildītājs (sk.
Līguma 3.5.punktu).
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3.5. Ja Pasūtītājs konstatē iespieddarbu neatbilstību Līguma noteikumiem (brāķis,
nepietiekama tirāža u.tml.), tad tas nekavējoties par konstatētajām nepilnībām ziņo
Izpildītājam, kurš ir atbildīgs par nepilnību novēršanu, ievērojot Līguma 4.5.punktā noteikto
termiņu.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt pasūtījumu, ja konstatēta iespieddarbu neatbilstība
Tehniskajai specifikācijai.
Līgums par “Baltu ceļš” maršruta brošūras un kartes iespieddarbu veikšanu
starp Zemgales plānošanas reģionu kā pasūtītāju un SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” kā izpildītāju
iepirkumā ID Nr.ZPR2018/4
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3.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par pieņemtajiem iespieddarbiem
un to piegādes pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4. Pušu atbildība
4.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu, nepienācīgu izpildīšanu un
otram līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radīti līdzēja, tās darbinieku vai
personu, kuras atrodas līgumattiecībās ar attiecīgo līgumslēdzēju pusi, vainas dēļ.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par gatavo iespieddarbu produkciju saglabāšanu līdz to piegādei
un nodošanai Pasūtītājam.
4.3. Par Līgumā noteikto Pasūtītāja maksājumu saistību izpildes termiņa nokavējumu
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no neapmaksātā
rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas.
Līgumsoda samaksa šādā gadījumā neatbrīvos pasūtītāju no maksājumu saistības izpildīšanas.
4.4. Par Izpildītāja saistību izpildes termiņu kavējumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu; kopā līgumsoda
summa par saistību izpildes termiņa kavējumiem nevarēs pārsniegt 10% no līguma summas.
Līgumsoda samaksa šādā gadījumā neatbrīvos Izpildītāju no saistības izpildīšanas.
Ja Izpildītājs Līguma saistības nepildīs vispār, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja
vienreizēju līgumsodu 100% apmērā no Līguma summas.
4.5. Ja iespieddarbu pakalpojumi ir sniegti nekvalitatīvi – t.i., Pasūtītājs pirms vai pēc
pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas akta konstatējis (identificējis) nepilnības, Izpildītāja
pienākums ir uz sava rēķina nodrošināt kvalitatīva, Līgumam atbilstošu iespieddarbu veikšanu
tādos pašos termiņos, kā noteikti Tehniskajā specifikācijā attiecīgajam iespieddarbu veidam,
no dienas, kad Pasūtītājs rakstiski Izpildītājam norādījis uz konstatētajām nepilnībām un vai
brāķi.
4.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja jau
paveiktos darbus.
5. Līguma termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā pilnīgai
izpildei.
5.2. Katra iespieddarba veida pasūtījumu izpildes termiņi ir noteikti šim Līgumam
pievienotajā Tehniskajā specifikācijā saskaņā ar Izpildītāja Piedāvājumā norādīto katra
iespieddarba veida pasūtījuma izpildes laiku. Izpildītājam ir pienākums ievērot minētos
pasūtījumu izpildes termiņus no katra pasūtījuma veikšanas brīža (drukas failu – maketu
saņemšanas).
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5.3. Līguma izpildes garāku termiņu noteikšana iespējama sekojošos izņēmuma
gadījumos:
1) valsts varas un/vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīkojumi, kas liedz izpildīt noslēgtā
Līguma saistības paredzētajos termiņos;
Līgums par “Baltu ceļš” maršruta brošūras un kartes iespieddarbu veikšanu
starp Zemgales plānošanas reģionu kā pasūtītāju un SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” kā izpildītāju
iepirkumā ID Nr.ZPR2018/4
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2) citi no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi.
Jebkurā gadījumā par Līguma un tā atsevišķo posmu izpildes termiņa pagarināšanas
nepieciešamību un/vai iespēju lemj Pasūtītājs, objektīvi izvērtējot konkrētos apstākļus un
nepārkāpjot PIL noteikumus.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja :
5.4.1. Izpildītājs kļūst par maksātnespējīgu un minētā iemesla dēļ vairs nav spējīgs izpildīt
Līgumu;
5.4.2. Izpildītājs ir sniedzis nepatiesu informāciju Iepirkuma Piedāvājumā;
5.4.3. Izpildītājs nepilda Līguma noteikumus un pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav
uzsācis to pildīšanu Izpildītāja noteiktajā termiņā.
5.5. Pasūtītājam būs tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja, atbilstoši
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajam,
Līgumu nebūs iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam tiks piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Līguma pamatteksts sastādīts uz 4 lapām ar diviem pielikumiem: Tehniskā
specifikācija uz 3 lapām un Pakalpojumu izcenojumu uz 1 lapas; Līgums sastādīts un
parakstīts divos eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram tiek nodots katram no
līdzējiem.
6.2. Līguma izpildē puses ievēro gan šī Līguma, gan veiktā Iepirkuma, Izpildītāja
Piedāvājuma un Publisko iepirkumu likuma nosacījumus.
6.3. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē savu spēku vai ir pretējs LR normatīvajiem
aktiem, tas iespēju robežās neietekmē Līguma spēkā esamību kopumā.
6.4. Visus strīdus šī Līguma sakarā puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja tas nav
iespējams, LR vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Izšķirot
strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir Zemgales rajona tiesa
(Jelgavā) - atbilstoši Pasūtītāja juridiskajai adresei.

Pasūtītājs
/personisks paraksts/

___________________
ZPR izpilddirektors
Valdis Veips

Izpildītājs
/personisks paraksts/

________________________
SIA„JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”
valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics
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Līgums par “Baltu ceļš” maršruta brošūras un kartes iespieddarbu veikšanu
starp Zemgales plānošanas reģionu kā pasūtītāju un SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” kā izpildītāju
iepirkumā ID Nr.ZPR2018/4

