Līgums Nr. 1-6.1/69
Pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi
(TM 2017/07/TP)
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts Nr.10.1.2.0/15/TP/008 "Tehniskā palīdzība Tieslietu
ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā"
Rīga

2017. gada 22.maijā

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, reģistrācijas Nr. 90000070045, tās valsts sekretāra
Raivja Kronberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa
noteikumiem Nr. 243 "Tieslietu ministrijas nolikums" (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “HOTELS MANAGEMENT”, reģistrācijas Nr. 40003428241, tās valdes locekļa Andra
Zīras personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un
SIA “RUS TRANS CARGO”, reģistrācijas Nr. 40103391744, tās valdes locekļa Andra Rundes
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk SIA “HOTELS MANAGEMENT” un SIA
“RUS TRANS CARGO” kopā – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti - Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, 67. panta pirmo daļu, likuma pārejas
noteikumu 2. punktu, un 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 "Pasākumu norises nodrošināšanas
pakalpojumi" (identifikācijas Nr. TM 2017/07/TP) komisijas 2017. gada 16. marta 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" darbību
īstenošanai Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt pasākumu norises nodrošināšanas
pakalpojumus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Līguma 1.pielikums) un Pakalpojumu
sniegšanas vienību izmaksām (Līguma 2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi).
2. Līguma termiņš, kopējā summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim,
nepārsniedzot Līguma kopējo summu EUR 30 250,00 (trīsdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit
euro un 00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā.
Pasūtītājam ir tiesības neizmantot Pakalpojumus Līguma kopējās summas apmērā. Pasūtītājs
izmanto Pakalpojumus pēc nepieciešamības.
2.2. Pakalpojumu sniegšanas izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar (Līguma 2. pielikums) noteiktajām
Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksām. Izpildītājs Līguma darbības laikā nav tiesīgs palielināt
noteiktās Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksas.
2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas
kontu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pušu parakstīta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma
3. pielikums) parakstīšanas un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. pieteikt Pakalpojumus Līguma 3.5. punkta noteiktajā kārtībā un atbilstoši (Līguma
1. pielikums) Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.
3.1.2. samaksāt Izpildītājam atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.1.3. sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības
pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju
izpildi.
3.2. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu tehniskajā specifikācijā noteikto
Pakalpojumu apjomu.
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3.3.Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma izrietošās prasījuma tiesības trešajām personām.
3.4. Izpildītājs apņemas:
3.4.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai pēc Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja
(Līguma 9.2. punkts) pieteikuma, kas iesniegts Līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā,
saņemšanas pieteikumā norādītajā laikā un apjomā;
3.4.2. ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus;
3.4.3. nodrošināt, ka piesaistītais personāls Līguma izpildē ir ar atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada
29. septembra noteikumu Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība
pārtikas higiēnas jomā” prasībām.
3.5. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikumu, kuru
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītājam elektroniski (e-pasts: info@marketingaagentura.lv). Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pieteikumā norāda paredzamo pasākuma norises
vietu, personu skaitu, kurām būs nepieciešams nodrošināt kafijas pauzes un/vai pusdienas
pakalpojumus.
3.6. Pēc Pakalpojumu sniegšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs sagatavo un paraksta
nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda sniegtos Pakalpojumus un izmaksas par sniegtajiem
Pakalpojumiem atbilstoši Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksām (Līguma 2. pielikums).
3.7. Ja Izpildītājs Pakalpojumus nav sniedzis atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais
pārstāvis un Izpildītājs neparaksta nodošanas un pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja pilnvarotais
pārstāvis sagatavo un paraksta trūkumu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un nepilnības.
Šādā gadījumā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu Līguma
4.2. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.
3.8. Komunikācija starp Pusēm notiek elektroniski. Pieteikums, kas nosūtīts elektroniski, uzskatāms
par saņemtu, ja otra Puses apstiprinājusi tā saņemšanu.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3. punktā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs pēc Izpildītāja
pieprasījuma maksā Izpildītājam uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu līgumsodu 0,5%
(nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas (Līguma 2.1. punkts).
4.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem vai nenodrošina tos vispār,
tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu, kā arī atlīdzina Pasūtītājam radušos
zaudējumus.
4.3. Tiesiskās aizsardzības līdzekļus (izņemot tiesiskās aizsardzības līdzekļus par nokavējumu) var
piemērot, ja Izpildītājs ir ticis rakstveidā brīdināts par Līguma pārkāpumu, bet pārkāpumu
izbeidzis un nav novērsis tā radītās sekas 10 (desmit) dienu laikā. Tiesiskās aizsardzības līdzekļus
var piemērot bez Izpildītāja brīdināšanas, ja konstatēto pārkāpumu vairs nav iespējams novērst.
4.4. SIA “HOTELS MANAGEMENT” un SIA “RUS TRANS CARGO” par Līgumā pielīgto saistību
izpildi atbild solidāri.
5. Nepārvarama vara
5.1. 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. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri,
teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi tamlīdzīgi apstākļi.
5.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darbdienu laikā par to
paziņo otrai Pusei.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
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6.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7. Līguma izbeigšana
7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas
iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju.
7.3. Ja Līguma 5. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir tiesības
vienpusēji izbeigt Līgumu.
7.4. Līgums tiek izbeigts arī, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu
plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
8. Konfidencialitāte
8.1. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi, trešajām personām un Līgumu, izņemot publiski
pieejamu informāciju, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos (Publisko
iepirkumu likums, Informācijas atklātības likums) noteiktajos gadījumos.
8.2. Līguma noteiktais informācijas neizpaužamības pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek
spēkā arī tad, ja Puse vienpusēji atkāpjas no Līguma vai ja Līgums izbeidzas citādi.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ievērojot Publisko
iepirkumu likumā noteikto. 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.
9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas
vadītāja Inta Remese, tālrunis: 67036853, e-pasts: inta.remese@tm.gov.lv .
9.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir Andris Runde, tālrunis: 26347622, e-pasts: info@marketingaagentura.lv .
9.4. Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis:
9.4.1. saskaņo un uzrauga Pakalpojumu sniegšanas laiku un kvalitāti;
9.4.2. organizē Pakalpojumu nodošanu un pieņemšanu;
9.4.3. paraksta rēķinu;
9.4.4. sagatavo un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu;
9.4.5. risina citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
9.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
9.5.1. 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 gribēja izmantot Līgumā
paredzēto maksājuma saistību segšanai;
9.5.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
9.5.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
9.5.3.1. Izpildītājs ir nokavējis izpildes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams pats
Pasūtītājs;
9.5.3.2. izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Līgumā paredzētajā termiņā un termiņa kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs;
9.5.3.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.5.3.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
9.5.3.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz
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vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai
kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.5.3.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
9.5.3.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
9.5.3.8. 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;
9.5.3.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
9.5.3.10. 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.
9.6. 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 Līguma
izpildes laikā konstatē, ka Līgumā nav iekļauti kādi no instrukcijā noteiktajiem noteikumiem,
piemēro instrukcijā noteikto kārtību.
9.7. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī
Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā uz Līgumā
noteikto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā
uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei.
9.8. Līgums sagatavots uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums "Tehniskā
specifikācija", 2. pielikums “Pakalpojumu sniegšanas vienību izmaksas” un 3. pielikums
"Nodošanas un pieņemšanas akta paraugs", kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, 3 (trīs)
eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam un divi – Izpildītājam.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
Izpildītājs
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
SIA “HOTELS MANAGEMENT”
Reģistrācijas Nr. 90000070045
Reģ.Nr.40003428241
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Skolas iela 1, Rīga, LV-1048
Valsts kase
Bankas kods: HABALV22
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV94HABA0551004036435
Konta Nr. LV49TREL21904551600B

_________________________________
R.Kronbergs
Izpildītājs
SIA “RUS TRANS CARGO”
Reģ.Nr.40103391744
Valdeķu iela 59-34, Rīga, LV-1058
Bankas kods: LATBLV22
Konta Nr. LV06LATB0002210074868

________________________________
A.Runde

_______________________________
A.Zīra

