Līgums Nr. _____________
Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība
Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”
(TM 2017/40/TP)
Rīgā

2017. gada __. ________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, reģistrācijas Nr. 90000070045, tās valsts sekretāra
Raivja Kronberga personā, kurš rīkojas uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmā daļas
23. panta pirmā daļas pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
SIA “Māras druka”, reģistrācijas Nr. 40103289255, tās prokūrista Mārča Baloža personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un 60. panta pirmo daļu un Eiropas Savienības
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu
ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” vajadzībām
veiktā iepirkuma „Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana” (Identifikācijas Nr. TM 2017/40/TP)
komisijas 2017. gada 23. oktobra lēmumu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 10.1.2.0./15/TP/008 "Tehniskā palīdzība
Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā"
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Pasūtītāja vajadzībām sniegt tipogrāfijas pakalpojumus
(turpmāk viss kopā – Pakalpojumi, katrs atsevišķi arī - Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksām (Līguma
2. pielikums).
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un darbojas līdz 2018. gada 31. decembrim,
nepārsniedzot Līguma kopējo summu EUR 1255,98 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit pieci
euro un 98 centi) tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
(turpmāk – PVN), jeb EUR 1038,00 (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro un 00 centi) bez
PVN. Pasūtītājs Līguma darbības laikā pieteiks Pakalpojumu pēc nepieciešamības. Pasūtītājam
Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu Līguma kopējo paredzamo summu.
2.2. Pakalpojumu veidi norādīti tehniskajā specifikācijā (Līgums 1.pielikumā), bet Pakalpojumu
vienību izmaksas norādītas (Līguma 2. pielikumā). Pakalpojumu cenās ietvertas visas izmaksas,
kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu (tajā skaitā iespiešana, druka, pēcapstrāde un piegāde
Pasūtītājam (Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā)). Pakalpojumu cenas
Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas.
2.3. Pasūtītājs maksā par katru Pakalpojuma sniegšanas reizi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
abpusējas nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 3. pielikums) parakstīšanas un Izpildītāja
izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.
3. Pakalpojumu pieteikšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis (Līguma 9.2. punkts) piesaka attiecīgo Pakalpojumu pēc
nepieciešamības.
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3.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikumu, kuru
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta elektroniski Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim
(Līguma 9.3. punkts) (e-pasta adrese: pasutijumi@marasdruka.lv ).
3.3. Pasūtītājs nodrošina jau iepriekš sagatavota maketa drukas faila nosūtīšanu Izpildītājam.
Izpildītājs veic iesniegtā maketa drukas faila pārbaudi un nepieciešamības gadījumā nodrošina
tā pielāgošanu drukas vajadzībām, saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.4. Izpildītājs nodrošina attiecīgā Pakalpojumu veida piegādi ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu
laikā no Pasūtītāja pieteikuma un maketa drukas faila iesniegšanas brīža Izpildītājam, ja dizains
un/vai makets nemainās.
3.5. Izpildītājs, iepriekš saskaņojot precīzu piegādes laiku pa tālruni ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi,
piegādā attiecīgo Pakalpojuma veidu Pasūtītāja darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00,
Pasūtītājam (Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā)).
3.6. Izpildītājs pēc katras Pakalpojuma sniegšanas reizes iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim
Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja sagatavotu un no savas puses parakstītu noteiktas formas
nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 3. pielikums) un rēķinu.
3.7. Izpildītājs attiecīgo Pakalpojuma veidu iesniedz iepakojumā, kas nodrošina to saglabāšanu labā
stāvoklī, kā arī nodrošina un pieļauj to drošu pārvadāšanu (pārnešanu).
3.8. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā nodošanas un
pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas veic Pakalpojumu pārbaudi. Ja Pasūtītāja pilnvarotais
pārstāvis konstatē, ka Pakalpojumi nav sniegti atbilstoši Līguma noteikumiem un/vai
pieteikumam, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus
un nepilnības (turpmāk – Trūkumu akts). Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas par termiņu, kādā
Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Trūkumu aktā minētos trūkumus un nepilnības.
3.9. Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem un pieteikumam (Līguma 3.2. punkts)
Pušu pilnvarotie pārstāvji apliecina ar attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru Pasūtītāja
pilnvarotais pārstāvis apstiprina ar parakstu 3 (trīs) darba dienu laikā no tā un rēķina
saņemšanas dienas, vai, ja Pakalpojumu pārbaudes laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir
sagatavojis un parakstījis Trūkumu aktu, - 3 (trīs) darba dienu laikā no Trūkumu aktā norādīto
trūkumu un nepilnību novēršanas.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus;
4.1.2. sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi un ievērot termiņus atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.2.3. neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Līguma darbības laikā tieši vai netieši kļūst
zināma par Pasūtītāju vai tā darbiniekiem.
4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma
2. nodaļas noteikumiem.
4.3. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu Līguma 2.1. punktā noteikto
summu.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Izpildītājs nesniedz attiecīgo Pakalpojumu noteiktajā termiņā (tajā skaitā termiņos, par
kādiem Pušu pilnvarotie pārstāvji ir vienojušies pēc Trūkumu akta sagatavošanas), Izpildītājs
pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no
pieteikuma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājam ir
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tiesības samazināt kādu no maksājumiem, ko Pasūtītājs Līgumā apņēmies maksāt Izpildītājam,
Izpildītāja līgumsoda apmērā.
5.2. Ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam par sniegto attiecīgo Pakalpojumu Līguma 2. nodaļā
paredzētajā termiņā, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu
5% (pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto darba dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas visā Līguma darbības
laikā.
5.3. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes pilnā
apjomā.
5.4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļus (izņemot tiesiskās aizsardzības līdzekļus par nokavējumu) var
piemērot, ja Puse ir tikusi brīdināta par Līguma pārkāpumu, bet pārkāpumu izbeidzis un nav
novērsis tā radītās sekas 10 (desmit) dienu laikā no e-pasta vēstules nosūtīšanas uz Līgumā
norādītajām kontaktpersonu e-pasta adresēm.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja
paredzēt, novērst un ietekmēt.
6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā par
to paziņo otrai Pusei.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
7.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Līguma izbeigšanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt vai apturēt Līgumu, par to 10 (desmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādām
izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
8.4. Ja Līguma 6. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski
un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto.
9.2. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji ir:
9.2.1. Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vadītāja
Inta Remese, tālrunis 67036853, e-pasts: Inta.Remese@tm.gov.lv.
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9.2.2. Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākā
referente Ilze Ārnesta, tālrunis 67046122, e-pasts: Ilze.Arnesta@tm.gov.lv, katrs atsevišķi
Līgumā saukts – Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.
9.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir SIA “Māras druka” klientu apkalpošanas speciāliste Līga
Ivanova , tālrunis: 63322150; 22300986, fakss: 63322154, e-pasts: pasutijumi@marasdruka.lv .
9.4. Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu.
9.5. Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma izrietošās prasījuma tiesības trešajām personām.
9.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja
Pasūtītājs atkārtoti konstatē Izpildītāja iesniegtā nodevuma neatbilstību Līguma prasībām un
Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem vai Izpildītājs saskaņotos termiņos nenovērš
nepilnības.
9.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
9.7.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai
atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot
Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
9.7.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
9.8. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
9.8.1. Izpildītājs ir nokavējis izpildes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams pats
Pasūtītājs;
9.8.2. Pakalpojuma kvalitāte neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Līgumā paredzētajā termiņā un termiņa kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs;
9.8.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.8.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
9.8.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz
vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas
negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.8.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
9.8.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
9.8.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu
instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no Līguma
summas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
9.8.9. Izpildītājs patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
9.8.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma
izmaksu korekcija 100% apmērā.
9.9. Līgums tiek izbeigts arī, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu
plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
9.10. Līguma noteikumi izstrādāti ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra
instrukcijas Nr.3 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku Līgumu izstrādes un
slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs" (turpmāk – instrukcija) nosacījumus. Ja
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Līguma izpildes laikā konstatē, ka Līgumā nav iekļauti kādi no instrukcijā noteiktajiem
noteikumiem, piemēro instrukcijā noteikto kārtību.
9.11. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī
par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse
nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā
būs radušies otrai Pusei.
9.12. Līgums sagatavots uz 9 (deviņām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija”, Līguma 2. pielikums, “Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksas” un
3. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, kas ir neatņemamas šī Līguma
sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

LR Tieslietu ministrija
Reģ. Nr.: 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV49TREL21904551600B

SIA “Māras druka”
Reģ. Nr.40103289255
Avotu iela 75-11, Rīga, LV-1009
Banka: A/S “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV71PARX0015209680001

____________________
R.Kronbergs

____________________
M. Balodis
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1. pielikums
2017. gada ___________
līgumam Nr. _________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un SIA “Māras druka”
Tehniskā specifikācija
Iepirkuma mērķis
Bukletu izgatavošana (iespiešana, druka un pēcapstrāde) un piegāde Tieslietu ministrijai ESF
līdzfinansētā projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā
atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā". Izpildītājs apņemas sniegt
Pakalpojumu un piegādāt bukletus Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas). Izpildītājs
bukletu piegādes laiku iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.
Darba uzdevumā ietilpst šādu pakalpojumu sniegšana:
Nr.p.k.

Pakalpojums

1.

Buklets par ESF
ieguldījumu
tieslietu sistēmā
specifiskā
atbalsta mērķa
9.1.2. "Palielināt
bijušo ieslodzīto
integrāciju
sabiedrībā
un
darba
tirgū"
(turpmāk – SAM
9.1.2.) ietvaros
(I)

2.

Buklets par ESF
ieguldījumu
tieslietu sistēmā
SAM
9.1.2.
ietvaros (II)

Pakalpojuma apraksts

Paredzamais
apjoms*
1.1. Maketēšanas***, iespiešanas Līdz
1800
un izdošanas formāts: A5 (A4 eksemplāriem
atvērumā)
1.2. Pasūtītājs pakalpojuma
izpildītājam iesniedz elektroniski
bukletu A5 formātā, kura apjoms
ir 8 lpp.
1.3. Bukleta
vāka
materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts lamināts
1.4. Bukleta vāka drukas krāsas:
vāks CMYK (4+4) daudzkrāsains
1.5. Bukleta iekšlapu materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts
1.6. Bukleta lapu drukas krāsa:
CMYK (4+4)
1.7. Bukleta druka: ofsets
1.8. Pēcapstrāde: skavošana
2.1. Maketēšanas***, iespiešanas Līdz
2200
un izdošanas formāts: A5 (A4 eksemplāriem
atvērumā)
2.2. Pasūtītājs pakalpojuma
izpildītājam iesniedz elektroniski
bukletu A5 formātā, kura apjoms
ir 8 lpp.
2.3. Bukleta
vāka
materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts lamināts
2.4. Bukleta vāka drukas krāsas:
vāks CMYK (4+4) daudzkrāsains
2.5. Bukleta iekšlapu materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–

Paredzamais
izpildes laiks**
2017. gada
4. ceturksnis

2017. gada
4. ceturksnis
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170 g/m , matēts
2.6. Bukleta lapu drukas krāsa:
CMYK (4+4)
2.7. Bukleta druka: ofsets
2.8. Pēcapstrāde: skavošana
3.1. Maketēšanas***, iespiešanas
un izdošanas formāts: A5 (A4
atvērumā)
3.2. Pasūtītājs pakalpojuma
izpildītājam iesniedz elektroniski
bukletu A5 formātā, kura apjoms
ir līdz 8 lpp.
3.3. Bukleta
vāka
materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts lamināts
3.4. Bukleta vāka drukas krāsas:
vāks CMYK (4+4) daudzkrāsains
3.5. Bukleta iekšlapu materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts
3.6. Bukleta lapu drukas krāsa:
CMYK (4+4)
3.7. Bukleta druka: ofsets
3.8. Pēcapstrāde: skavošana
4.1. Maketēšanas***, iespiešanas
un izdošanas formāts: A5 (A4
atvērumā)
4.2. Pasūtītājs pakalpojuma
izpildītājam iesniedz elektroniski
bukletu A5 formātā, kura apjoms
ir līdz 20 lpp.
4.3. Bukleta
vāka
materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 200–
300 g/m2, matēts lamināts
4.4. Bukleta vāka drukas krāsas:
vāks CMYK (4+4) daudzkrāsains
4.5. Bukleta iekš lapu materiāls:
krītpapīrs vai ekvivalents 115–
170 g/m2, matēts
4.6. Bukleta lapu drukas krāsa:
CMYK (4+4)
4.7. Bukleta druka: ofsets
4.8. Pēcapstrāde: skavošana
2

3.

Buklets par ESF
ieguldījumu
tieslietu sistēmā
specifiskā
atbalsta mērķa
9.1.3. "Palielināt
bijušo ieslodzīto
integrāciju
sabiedrībā
un
darba
tirgū"
(turpmāk – SAM
9.1.3.) ietvaros

4.

Buklets par ESF
ieguldījumu
tieslietu sistēmā
specifiskā
atbalsta mērķu
3.4.1.
"Paaugstināt
tiesu
un
tiesībsargājošo
institūciju
personāla
kompetenci
komercdarbības
vides
uzlabošanas
sekmēšanai",
SAM
9.1.2.,
SAM
9.1.3.
ietvaros

Līdz
3100 2018. gada
eksemplāriem 1. ceturksnis

Līdz
600 2018. gada
eksemplāriem 4. ceturksnis

*Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu paredzamo apjomu.
** Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt bukletu iesiešanu un sagatavošanu citos termiņos Līguma izpildes laikā.
***Pasūtītājs Izpildītājam nodrošina jau iepriekš sagatavota maketa drukas faila nosūtīšanu. Izpildītājs veic iesniegtā maketa drukas
faila pārbaudi un nepieciešamības gadījumā nodrošina tā pielāgošanu drukas vajadzībām, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pasūtījuma izpildes termiņš: 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas.
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2. pielikums
2017. gada ___________
līgumam Nr. _________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un SIA “Māras druka”
Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksas

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

Pakalpojums

Paredzamais
apjoms*

Cena par 1
(vienu)
vienību EUR
bez PVN**

Bukleta sagatavošana, iespiešana
1800
0,12
un pēcapstrāde saskaņā ar tehniskās
specifikācijas darba uzdevuma
1. punktu
Bukleta sagatavošana, iespiešana
2200
0,11
un pēcapstrāde saskaņā ar tehniskās
specifikācijas darba uzdevuma
2. punktu
Bukleta sagatavošana, iespiešana
3100
0,10
un pēcapstrāde saskaņā ar tehniskās
specifikācijas darba uzdevuma
3. punktu
Bukleta sagatavošana, iespiešana
600
0,45
un pēcapstrāde saskaņā ar tehniskās
specifikācijas darba uzdevuma
4. punktu
Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR
PVN EUR
Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR

Cena par
visām
vienībām
kopā EUR
bez PVN
216,00

242,00

310,00

270,00

1038.00
217.98
1255.98

*Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu paredzamo apjomu
** Cenā iekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas,
izejmateriāli, piegādes izmaksas
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3. pielikums
2017. gada ___________
līgumam Nr. _________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un SIA “Māras druka”
Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Projekts Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei
informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā"
Rīgā

2017. gada____. _______________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – Pasūtītājs) tās pilnvarotā pārstāvja
___________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2017. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana”
(TM 2017/40/TP) (turpmāk – Līgums) 9.2.1. punktu, 9.2.2. punktu, un 9.4. punktu, no vienas
puses, un
SIA “Māras druka” (turpmāk – Izpildītājs) tās pilnvarotās pārstāvja/es
_____personā, kurš/a rīkojas, pamatojoties Līguma 9.3. punktu un 9.4. punktu (turpmāk –
Izpildītājs), no otras puses, sastāda šādu aktu:
1. Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem sniegtos
Pakalpojumus ____________________________________.
2. Izpildītājs atbilstoši Līguma 3.6. punktam iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.
3. Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā
noteiktajā termiņā un labā kvalitātē.
4. Atbilstoši Līguma 2.3. punktam Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam rēķinā norādīto
summu EUR _________ (_________________________________euro un ___________
centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas.
5. Šis akts sagatavots 3 (trijos) eksemplāros, Pasūtītājam divi eksemplāri un Izpildītājam
viens eksemplārs. Visiem trijiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:
LR Tieslietu ministrija
Reģ. Nr.: 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV49TREL21904551600B

__________________

Izpildītājs:
SIA “Māras druka”
Reģ. Nr.40103289255
Avotu iela 75-11, Rīga, LV-1009
Banka: A/S “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV71PARX0015209680001

