Līgums Nr. 05-03/352
par izpratnes veidošanu un informatīvo atbalstu Tiesu namu aģentūras
infrastruktūras projektiem
Rīgā

2016. gada 30. septembrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs
LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas
Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEDIJU TILTS”, vienotais reģistrācijas numurs
40003291785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 3 - 8, Rīga, LV-1010, tās valdes priekšsēdētājas Lauras
Minskeres personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Izpratnes veidošana un informatīvais atbalsts Tiesu namu
aģentūras infrastruktūras projektiem”, identifikācijas numurs TNA2016/32 (turpmāk – iepirkums),
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu.
1.
Definīcijas
Pakalpojumu līgumā lietotajiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
1.1.
Pasūtītājs - valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs
LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007;
1.2.
Izpildītājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEDIJU TILTS, vienotais reģistrācijas
numurs 40003291785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 3 - 8, Rīga, LV-1010
1.3.
Puses - Pasūtītājs un Izpildītājs, abi kopā;
1.4.
Puse - Pasūtītājs un Izpildītājs, katrs atsevišķi;
1.5.
Līgums - līgums par izpratnes veidošanu un informatīvo atbalstu Pasūtītāja infrastruktūras
projektiem;
1.6.
Pakalpojumi - Līguma 2.1. punktā norādītie pakalpojumi;
1.7.
Atlīdzība - maksa par Līgumā paredzēto Pakalpojumu nodrošināšanu, ko Pasūtītājs maksā
Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā;
1.8.
Akts - Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts, kurā detalizēti norādīti sniegtie
Pakalpojumi un kuram pievienota atskaite un pierādījumi par Pakalpojumu sniegšanu
atbilstoši Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

2.
Līguma priekšmets
Noslēdzot Līgumu, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem
un Pasūtītāja dotajiem norādījumiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma savlaicīgi un atbilstošā
kvalitātē sniegt informatīvo atbalstu Pasūtītāja infrastruktūras projektiem atbilstoši Izpildītāja
iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas pievienoti kā Līguma pielikums
Nr. 1 un Nr. 2.
Kā samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam
Atlīdzību Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
Izpildītājs sniedz Līgumā paredzētos Pakalpojumus ar saviem materiāli tehniskajiem
līdzekļiem un uz savu risku atbilstoši Līguma noteikumiem.
Puses vienojas, ka Pakalpojumi tiek nodrošināti un Līgumā paredzētās citas saistības tiek
pildītas labā ticībā, kā arī, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un norādījumus, ciktāl tie nav
pretrunā ar Līgumu un ir savlaicīgi paziņoti Izpildītājam.
Pildot Līgumā paredzētās saistības, Puses apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt
savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu, lai tādējādi sekmētu Līgumā paredzēto saistību
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
3.
Pakalpojumu sniegšanas vispārīgie noteikumi
Sniedzot Pakalpojumus, kā arī pildot citas Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs nodrošina
Līgumā paredzēto saistību izpildi pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Izpildītāja
iesniegtajam tehniskajam un Finanšu piedāvājumam, ņemot vērā Pasūtītāja ieteikumus un
norādījumus.
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3.2.
3.3.

3.4.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas Izpildītājam
nepieciešama Pakalpojumu savlaicīgai un kvalitatīvai nodrošināšanai.
Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs rīkojas atbilstoši profesionālajiem un ētikas standartiem,
kā arī ar atbilstošu rūpību, kāda ir pamatoti sagaidāma no zinoša un kvalificēta Pakalpojumu
sniedzēja.
Izpildītājs apliecina, ka gan iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā, gan Pakalpojumu sniegšanas
procesā ir ievērojis un ievēros autortiesību normas attiecībā uz tiem darbiem, uz kuriem tās
attiecināmas.
4.
Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas kārtība
Pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi apstiprina Akts.
Pasūtītājs veiks Izpildītājam samaksu par veiktiem Pakalpojumiem tikai atbilstoši finanšu
piedāvājumā norādītajai cenai.
Par kārtējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā
iesniedz Pasūtītājam Aktu, kurā detalizēti norāda sniegtos Pakalpojumus un kuram pievienota
atskaite un pierādījumi par Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskajam un finanšu
piedāvājumam, un rēķinu.
Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas pieņem Pakalpojumus
(to daļu) vai noraida tos:
4.4.1. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumus (to daļu), parakstot Izpildītāja iesniegto Aktu;
4.4.2. Pasūtītājs noraida Pakalpojumus (to daļu), iesniedzot Izpildītājam rakstveida
paziņojumu par Pakalpojumu noraidījumu. Paziņojumā Pasūtītājs norāda, kuru
Pakalpojumu daļu Pasūtītājs noraida, un kāds ir noraidījuma pamatojums.
Ja Pasūtītājs Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Aktu vai neiesniedz
Izpildītājam paziņojumu par Pakalpojumu (to daļas) noraidījumu, uzskatāms, ka Pasūtītājs
pieņem Pakalpojumus bez iebildumiem.
5.
Atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība
Atlīdzības apmērs Izpildītājam nepārsniegs 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot
pievienotās vērtības nodokli. Izpildītājam netiek garantētas tiesības sniegt Pakalpojumus
maksimālās līgumcenas apmērā.
Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus 5 (pieci) darba dienu laikā,
skaitot no nākamās dienas, pēc Akta parakstīšanas.
Puses vienojas, ka Atlīdzība vai tās izmaksājamā daļa ir uzskatāma par taisnīgu un samērīgu
samaksu par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem.
Izpildītājs apliecina, ka Atlīdzība par Pakalpojumiem ir visaptveroša un ietver maksājumu par
visiem iespējamajiem Pakalpojumu vai to daļas izmantošanas veidiem un reizēm un
Izpildītājs neprasīs no Pasūtītāja citu atlīdzību, kā vien Līgumā noteikto. Izpildītājs
nepretendē uz jebkādiem Pasūtītāja ienākumiem no Pakalpojumu izmantošanas, ne pilnīgi, ne
arī daļā.
Pasūtītājs veic Atlīdzības samaksu, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs kredītiestādē
iesniedz maksājuma uzdevumu par maksājuma veikšanu.
6.
Pušu atbildība
Ikviena no Pusēm ir mantiski atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
Izpildītājs ir atbildīgs par tā piesaistīto trešo personu nodarītajiem zaudējumiem vai Līgumā
paredzēto saistību nepienācīgu izpildi.
Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ko izraisa
nepārvarami, ārkārtēji apstākļi (Force Majeure), kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies
no Pušu neatkarīgu apstākļu dēļ.
Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzēto maksāšanas termiņu, Pasūtītājam ir
pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru
kavējuma dienu.
Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu sniegšanas termiņu, Izpildītājam ir pienākums
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6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no konkrēto Pakalpojumu cenas par katru
kavējuma dienu.
Līgumsods tiek aprobežots atbilstoši Civillikuma 1716. panta trešajā daļā noteiktajam.
Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas
Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.
Izpildītājs uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas varētu rasties
saistībā Pakalpojumu sniegšanas procesā radīto darbu izmantošanu.
Izpildītājs apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar
trešajām personām jebkurā institūcijā par Autortiesību likumā un citos normatīvajos aktos
noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību pārkāpumiem, neiesaistot
Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.
7.
Nepārvarami, ārkārtēji apstākļi
Nepārvarami, ārkārtēji apstākļi ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un
atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas
nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, kompetentu valsts iestāžu aizliegumi un citi
apstākļi, kas nav Līdzēju iespējamās kontroles robežās).
Puse, kas nokļuvusi nepārvaramos, ārkārtējos apstākļos, bez kavēšanās 5 (piecu) darba dienu
laikā rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums
šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramiem, ārkārtējiem
apstākļiem.
Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramu, ārkārtēju apstākļu
iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz minēto apstākļu darbības beigām, bet ne
ilgāk kā līdz vienam mēnesim.
Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramu, ārkārtēju apstākļu dēļ, Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

8.
Informācijas konfidencialitāte
8.1. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām ar Līguma izpildi saistītu mutiskā
vai rakstiskā veidā iegūtu informāciju bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi, ja
vien informācija nav vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai piemērojamie
normatīvie akti nenosaka citādi. Puses nodrošina, ka apņemšanās ir saistoša to darbiniekiem
un sadarbības partneriem.

9.1.

10.1.
10.2.

10.3.

11.1.

9.
Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2016. gada 1. oktobri un ir spēkā līdz 2019. gada 30. septembrim vai
līdz tiek iztērēta Līguma 5.1. punktā noteiktā kopējā Līguma summa atkarībā no tā, kurš no
minētajiem nosacījumiem iestājas pirmais.
10.
Līguma izbeigšanas kārtība
Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, tikai par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ciktāl Līgumā
nav noteikts citādi.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līgumā noteiktā termiņa, ja
Izpildītājs:
10.2.1. būtiski pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētās saistības un nav novērsis konstatētos
trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja attiecīga rakstveida paziņojuma
saņemšanas;
10.2.2. atkārtoti nepilda Līgumā paredzētās saistības, par ko Pasūtītājs ir rakstveidā paziņojis
Izpildītājam.
Līguma izbeigšana neatceļ Pušu saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanai, tajā skaitā arī
Pasūtītāja pienākumu samaksāt par Pakalpojumiem, kas sniegti atbilstoši Līguma
noteikumiem.
11.
Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi ar Līgumu saistītie strīdi un domstarpības tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā. Sarunu
norises gaita tiek protokolēta.
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11.2.
11.3.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

Ja strīds sarunu ceļā netiek atrisināts 1 (viens) mēneša laikā, tas tiek nodots izskatīšanai
vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijā, Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.
Izskatot no Līguma izrietošos strīdus, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.
12.
Pušu kontaktpersonas
Pasūtītāja kontaktpersona: Gints Liepaskalns, tālrunis 67804761, fakss: 67804734, e-pasts:
gints.liepaskalns@tna.lv.
Izpildītāja kontaktpersona: Evita Matisone, tālrunis +371 67282756, fakss: +371 67286049,
e-pasts: evita.matisone@medijutilts.lv .
Līguma 12.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Pasūtītāja puses atbild par
visu šajā Līgumā noteikto Pasūtītāja pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu
Pasūtītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta, atskaites un rēķina saskaņošanu un nodošanu
parakstīšanai.
Līguma 12.2. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Izpildītāja puses atbild par
visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Izpildītāja
vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta, atskaites un rēķina sagatavošanu, saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai Izpildītājam, kā arī iesniegšanu Līguma izpildes kontaktpersonai no
Pasūtītāja puses.
13.
Noslēguma noteikumi
Rakstiskie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tie nogādāti personīgi vai pa faksu ar
saņemšanas apstiprinājumu, vai 3 (trīs) dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā
ierakstītā vēstulē.
Puses vienojas, ka katrai no Pusēm ir tiesības nomainīt un aizstāt Līgumā norādītās
kontaktpersonas, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Līdz šāda rakstveida paziņojuma
nosūtīšanai otrai Pusei visi saistībā ar Līgumā paredzēto saistību izpildi saistītie paziņojumi
un cita informācija ir sūtāmi Līgumā norādītajai kontaktpersonai.
Līgums sagatavots uz 17 (septiņpadsmit) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam Līguma
eksemplāram katri Pusei.
14.

Izpildītājs
SIA „MEDIJU TILTS”
Reģ. Nr. 40003291785
Dzirnavu iela 3 - 8, Rīga, LV-1010
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Konta Nr. LV98NDEA0000082070197

_______________________/L. Minskere/

Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003334410
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Banka: AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371

_______________________/S. Sausiņa/
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