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LĪGUMS
Nr.2017/3-17/32
Rīgā

2017.gada 7.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, turpmāk saukta
Pasūtītājs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reklāmas aģentūra “VIA Media””, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes
locekļa Anša Štāla personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji,
pamatojoties uz Iepirkuma procedūras „Reklāmas materiālu izvietošana medijos”, id Nr. RSU SI 2017/4
rezultātiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem apņemas
veikt reklāmas materiālu izvietošanu medijos saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja
iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu Iepirkumu procedūrā „Reklāmas materiālu izvietošana
medijos”, id Nr. RSU SI 2017/4, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, (Līguma 1. pielikums),
turpmāk - Pakalpojums.
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2. Līguma summa un norēķinu kārtība
Šajā līgumā minēto darbu izmaksas noteiktas pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums”.
Pasūtītājs līguma ietvaros nav piesaistīts konkrētai līguma summa vai pakalpojumu apjomam, bet
izmanto tos pēc nepieciešamības, atbilstoši finanšu iespējām.
Pakalpojumu cenā ir iekļautas visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas – pakalpojuma
sniegšanas izmaksas, nodokļi, materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus, u.c.
Pasūtītājs veic Izpildītāja Pakalpojumu apmaksu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja
norādīto norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja
Līgumā norādīto bankas kontu.
Avansa maksājums nav paredzēts
Izpildītāja sagatavotajā rēķinā obligāti norādāms līguma numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs nav
atbildīgs par samaksas termiņa nokavējumu.
2. Pakalpojumu pieņemšana – nodošana
Izpildītājs nodrošina informatīvo materiālu savlaicīgu sagatavošanu un izvietošanu medijos saskaņā
ar Pasūtītāja saskaņoto mediju plānu.
Izpildītājs nodrošina informatīvās publicitātes materiālu sagatavošanu un iesniegšanu medijos
saskaņā ar konkrētā medija noteiktajiem termiņiem informatīvo materiālu iesniegšanai pēc
izvietojamā materiāla saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiski informēt Izpildītāju par veicamajām izmaiņām publicējamajos
materiālos pēdējā informācijas iesniegšanas termiņa dienā. Izpildītājs apņemas nodrošināt visu
Pasūtītāja iesniegto izmaiņu izpildi, kas saņemta medija noteiktajā termiņā informatīvo materiālu
iesniegšanai. Ja izmaiņas tiek iesniegtas pēc noteiktā termiņa, Izpildītājs publicē iepriekš iesniegto
Pasūtītāja materiālu vai, ja tāds nav Izpildītāja rīcībā, Pasūtītāja informatīvās publicitātes materiāls
netiek izvietots un tas netiek kompensēts vai pārcelts uz citu dienu.
Darba uzdevumus un izmaiņas Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstiskā formā, nosūtot uz Līguma
4.7. punktā norādītās Izpildītāja pilnvarotās personas e-pastu.
Samaksa par kampaņas ietvaros paveikto darbu tiek veikta pēc reklamas kampaņas pabeigšanas.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atskaiti par kampaņas ietvaros veiktā Pakalpojuma apjomu, kā arī
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pieņemšanas-nodošanas aktu par kampaņas laikā izpildīto Pakalpojumu atšifrējumu, norādot
mediju, informatīvās publicitātes veidu, izvietojuma datumu un izmaksas, komisijas apjomu par
Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem;
Pasūtītājs pieņem Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus, parakstot attiecīgo pieņemšanas-nodošanas
aktu. Pakalpojumi ir uzskatāmi par pieņemtiem ar brīdi, kad attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu
ir parakstījušas abas puses.
Izpildītājs iesniedz rēķinu par izpildītajiem darbiem pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis
pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un neparakstīt Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu, ja
Pakalpojums izpildīts nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem. Šajā gadījumā Pasūtītāja
pārstāvis sastāda pretenziju par konstatētajām neatbilstībām un nosūta to Izpildītājam, kurš 3 (trīs)
darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas novērš pretenzijā norādītos konkrētos
trūkumus.
Izpildītājs ir tiesīgs nepublicēt Pasūtītāja informatīvās publicitātes materiālu, kas ir pretrunā ar
Latvijas Republikas tiesību normām vai Līguma noteikumiem.

2. Izpildītāja saistības
2.1. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām
prasībām.
2.2. Ja Izpildītājs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem terminētajiem pienākumiem, Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt no Izpildītāja par katru no tiem samaksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1
% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumā paredzētās kopējās summas bez PVN par katru
nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
2.3. Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai izmanto materiālus, kas iepriekš saskaņoti ar
Pasūtītāju.
2.4. Izpildītājs apņemas sniegt mutiskas vai rakstiskas rekomendācijas un/vai konsultācijas Pakalpojumu
sniegšanas ietvaros.
2.5. Izpildītājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju nodot Pakalpojumu vai to daļas
izpildi trešajām personām.
2.6. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojumu izpildē ir ievērojis trešo personu tiesības, tādējādi nodrošinot
Pasūtītāju pret trešo personu prasījumiem.
2.7. Izpildītāja pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par pasūtījumu veikšanu un Līguma izpildes
jautājumiem, ir ______________________ e-pasts: ______________, tālr. __________, kura ir
pilnvarota Izpildītāja vārdā izskatīt pasūtījumus, izskatīt dokumentus, saskaņot un dot norādes par
Pakalpojumiem.
2.8. Līguma 4.11. punktā minētajai Izpildītāja pilnvarotajai personai ir jābūt Pasūtītājam pieejamai arī
ārpus darba laika.
3. Pasūtītāja saistības
3.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi sniegtiem Pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt visu nepieciešamo
informāciju un atbalstu, kas nepieciešams kvalitatīvai Pakalpojumu sniegšanai.
3.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt pilnvērtīgi sniegtu Pakalpojumu pieņemšanu.
3.3. Par Līgumā noteiktā Pakalpojuma apmaksas termiņa nokavēšanu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt
no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no pamatparāda
summas bez PVN par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no
Līguma saistību izpildes.
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam un/vai atteikties no Pakalpojumu pieņemšanas, ja
Pakalpojumos tiek konstatēti trūkumi, vai ja Pasūtītāju neapmierina to saturs utt. Pasūtītājs vienojas
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ar Izpildītāju par paziņojuma par kļūdaini sniegto ziņu atsaukumu vai kļūdu labojuma publicēšanu
vai labotā materiāla atkārtotu publicēšanu bez maksas.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Izpildītājs
neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai
pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas
vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

3.6. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām
institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības
no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
3.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kura ir pilnvarota Pasūtītāja vārdā izskatīt dokumentus, veikt
pasūtījumus, saskaņot un dot norādes par informatīvās publicitātes materiāliem un Izpildītāja
sniegtajiem Pakalpojumiem, risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, dot norādes
Izpildītājam
par
nepieciešamajiem
informatīvās
publicitātes
materiāliem
–
__________________________________________.
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4. Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
Puses var izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma Līguma darbības termiņu, ja Līguma noteiktajā
termiņā līguma summa bez PVN nav apgūta.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi un atlīdzina
otrai Pusei visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav veicis Darbu izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs
uz sava riska un rēķina Pasūtītāja noteiktajā terminā novērš trūkumu un/vai nepilnības.
Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izpaust trešajām personām
jebkuru informāciju, ko tas ieguvis Līguma darbības laikā un rezultātā, izņemot gadījumus, kad šī
informācija jāsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusēju sarunu ceļā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību un kuru nevar
atrisināt sarunu ceļā tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pusēm ir tiesības grozīt, papildināt vai izbeigt šī Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski
vienojoties. Šī Līguma noteikumu grozīšana vienpusējā kārtā nav pieļaujama, izņemot Līgumā
minētos gadījumus.
Līgums sagatavots latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko
spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
- 1.pielikums Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;
- 2.pielikums Finanšu piedāvājums uz ____ lapām.

5. Nepārarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara
darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav
iespējama u.c..
5.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts
par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
5.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī,
tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses
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iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus
līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.
5.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības
un citi biznesa riski.
PASŪTĪTĀJS
SIA “Rīgas Stradiņa universitātes
Stomatoloģijas institūts”
reģistrācijas Nr.40003579713,
adrese: Rīga, Dzirciema iela 20, LV-1007
tālr:7455320, fakss:7815323
Banka: A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X,
Konts:.LV37UNLA0050000378000
[paraksts]
/ Ilga Urtāne /

PIEGĀDĀTĀJS
SIA “Reklāmas aģentūra “VIA Media””
Reģ. Nr. LV40003352914
Adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010
Tālr. __________________
Banka: ________________
Kods: _________________
Konts: ________________

[paraksts]
/ Ansis Štāls
07.04.2017.
IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone
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