Līgums Nr.1.-1.33/2018-027
Par informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām
Rīgā

29.05.2018.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.50003590021, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētajas Ingas
Cerbules, valdes locekļa Jāņa Kosīša un valdes locekļa Ineses Šnepstas personā, kuri rīkojas uz statūtu
pamata, no vienas puses, un
SIA “Reklāmas aģentūra „VIA MEDIA””, vienotais reģistrācijas. Nr.40003352914,
juridiskā adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes locekļa Anša
Štāla personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk
tekstā saukta Puses un Puse,
ievērojot Pasūtītāja organizēto iepirkumu „informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA
„Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām” (Id.Nr. SIA RPB 2017/14 un SIA RPB 2017/17) un tā rezultātus,
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs kvalitatīvi, profesionāli, atbilstoši Pasūtītāja interesēm un
normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Tehnisko specifikāciju un
finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Piedāvājums), izvieto
informāciju publiskajos mēdijos (turpmāk tekstā – Informācijas izvietošana).
1.2. Pasūtītājs pasūta Informācijas izvietošanu atbilstoši tā vajadzībām un Piedāvājumā norādītais
apjomam ir informatīvs raksturs.
1.3. Pasūtītājam vajadzības gadījumā ir tiesības pasūtīt Informācijas izvietošanu arī citos mēdijos
(mēdijos, kuri nav norādīti Līgumā), kā arī pasūtīt ar informācijas satura sagatavošanu saistītos
pakalpojumus.
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2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
Pasūtītājs veic Informācijas izvietošanas pasūtīšanu nosūtot Izpildītājam Informācijas
izvietošanas pieprasījumu (turpmāk tekstā – Pieprasījums). Pieprasījumu Pasūtītājs nosūta
izmantojot savu elektronisko pastu ivo.kirsblats@riga.lv un Pieprasījums tiek sūtīts uz
Izpildītāja elektroniski pastu martins.novikovs@mindsharebaltics.com. Pieprasījumam ir
jāsastāv no Informācijas izvietošanai nepieciešamajiem materiāliem, norādot tās izvietošanas
vietu, laiku un apjomu. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Pasūtījumu arī pa tālruni, ja tādā veidā tiek
nodrošināta visas informācijas sniegšana Izpildītājam.
Pieprasījums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā dienā no tā nosūtīšanas.
Izpildītājs pēc Pieprasījuma saņemšanas sagatavo nepieciešamos materiālus (maketu, sižetu,
rakstu un tml.), apstrādā iesniegto informāciju un izdara visas nepieciešamās darbības, lai
attiecīgajā pieprasījumā norādīto informāciju varētu izvietot mēdijos. Pirms informācijas
nosūtīšanas attiecīgajam mēdijam, Izpildītājs sagatavoto materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.
Izpildītājs, ievērojot Līguma nosacījumus, Pieprasījumu un Pasūtītāja intereses veic
Informācijas izvietošanu.
Informācijas izvietošana tiek uzskatīta par izpildītu pēc tam, kad Puses ir parakstījušas
Izpildītāja sagatavotu attiecīgo Informācijas izvietošanas pieņemšanas nodošanas aktu, kuram
klāt Izpildītājs ir pievienojis visus mēdiju materiāli (piemēram, mēdiju izdevuma eksemplārs,
vai tā kopija), kas apliecina konkrētās informācijas izvietošanas faktu (turpmāk tekstā – Akts).
Akti tiek parakstīti 2 (divos) eksemplāros, no kuriem, viens paliek Pasūtītājam un otrs
Izpildītājam.
Izpildītājam katru mēnesi, ja attiecīgajā mēnesī ir veikta Informācijas izvietošana, ir pienākums
Pasūtītājam iesniegt Aktu.
Pasūtītājam, pēc Akta saņemšanas, ja Aktā norādītā Informācijas izvietošana ir veikta atbilstoši
Līguma nosacījumiem, ir pienākums to parakstīt, vai, ja Informācijas izvietošana nav veikta
1

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

saskaņā ar Līguma nosacījumiem, ir pienākums nosūtīt Izpildītājam rakstisku pamatojumu,
kādēļ attiecīgais Akts netiek parakstīts.
3. Norēķinu kārtība
Līguma summa, ko Pasūtītājs plāno maksāt par Informācijas izvietošanu ir līdz 84 000,- EUR
(astoņdesmit četri tūkstoši eiro) ar PVN 21% 17 640,- EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti
četrdesmit eiro), kas kopā sastāda 101 640,- EUR (viens simts viens tūkstotis seši simti
četrdesmit eiro) (turpmāk tekstā – Līguma summa).
Līguma pielikumā Nr.1 norādītajās izmaksās ir iekļautas visas Izpildītāja izmaksas, kas saistītas
ar pilnīgu un kvalitatīvu Informācijas izvietošanu.
Līguma pielikumam Nr.1 ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājs maksā Izpildītājam
pamatojoties uz faktiski veikto Informācijas izvietošanu, atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem
izcenojumiem, vai savstarpējo vienošanos, ja informācija tiek izvietota citos veidos, citos
apjomos, vai citos mēdijos.
Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 norādītajiem izcenojumiem, vai ievērojot
atsevišķi panāktu vienošanos, par izpildītu Informācijas izvietošanu maksā Izpildītājam ar
pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu
laikā no Akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītāja banka pieņēmusi izpildei attiecīgo
maksājuma uzdevumu (bankas spiedogs).
Ja Izpildītājs neveic Līgumā paredzēto maksājumus Līgumā norādītajā termiņā, tad tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (procenta piektdaļas) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas
par katru kavēto kalendāro dienu.
Ja Izpildītājs nenodrošina savlaicīgu Informācijas izvietošanu, tajā skaitā nespēj iekļauties
Līguma pielikumā Nr.1 norādītajā reaģēšanas laikā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR
100,- (viens simts eiro) apmērā par katru kavēto kalendāro dienu, izņemot gadījumus, kad
Izpildītājam ir attaisnojoši iemesli, tas ir, iemesli, kas liedza Izpildītājam veikt Informācijas
izvienošanu, pie nosacījuma, ka tas nav paša Izpildītāja vainas dēļ. Par katru gadījumu
Izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa konstatēšanas brīža,
iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina minēto apstākļu iestāšanos.
Ja Līguma darbības laikā tiek mainīta PVN likme, atsevišķa vienošanās vai grozījumi Līgumā
netiek noformēti un rēķinu izrakstīšana tiek veikta, piemērojot tādu PVN likmi, kāda ir spēkā
rēķina izrakstīšanas dienā.
Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam elektroniski, nosūtot to no sava e-pasta adreses, kas
norādīta šajā Līgumā, uz e-pastu rpb@riga.lv. Elektroniski nosūtītie rēķini ir derīgi bez
paraksta.

4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi, profesionāli un saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām izpildīto Informācijas izvietošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.2. Pasūtītājas apņemas savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos pienākumus, lai Izpildītājam ir iespēja
par Informācijas izvietošanu saņemt atbilstošu atlīdzību.
4.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu tam nepieciešamo informāciju, kas tam
ir nepieciešama Līguma izpildei.
4.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt Informācijas izvietošanu profesionāli, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un ievērojot Pasūtītāja norādījumus un intereses.
4.5. Ja Izpildītājs konstatē, ka Pasūtītāja norādījumi var būt pretrunā ar Pasūtītāja interesēm, tam ir
pienākums par to norādīt Pasūtītājam.
4.6. Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja samērīgi noteiktos termiņus.
4.7. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam uz Līguma pamata izvietotās
Informācijas paraugus (piemēram – ja ir veikta publikācija laikrakstā, tad ir jāiesniedz attiecīgā
laikraksta daļas kopija, kurā ir izvietota Informācija).
5. Citi noteikumi
5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, darbojas līdz 31.12.2018.
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5.2. Līgumam zaudējot spēku, ja Puses nav pilnīgi izpildījušas savas saistības pret otru Pusi, spēkā
paliek attiecīgās Puses neizpildītās saistības, t.sk. Līguma punkti, kas regulē minētās saistības,
līdz to pilnīgai izpildei.
5.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Visi Līguma grozījumi
sastādāmi rakstveidā un tie stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses. Pēc minēto
dokumentu spēkā stāšanās tie ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par
neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
5.4. Pusēm, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to nosūtot brīdinājumu otrai Pusei, ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
5.5. Līguma darbības nodrošināšanai, kā arī no Pasūtītāja puses uz Līguma pamata sastādīto
dokumentu parakstīšanai, tajā skaitā panākt vienošanos par Informācijas izvietošanas
izmaksām, kas nav norādītas Piedāvājumā, Puses nozīmē šādas atbildīgās personas:
5.5.1. no Pasūtītāja puses: Pasūtītāja Sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Kiršblats
tālr. 28368080, e-pasts: ivo.kiršblats@riga.lv;
5.5.2. no Izpildītāja puses: Jaunākais projektu vadītājs Mārtiņš Novikovs, tālr.26355127, epasts: martins.novikovs@mindsharebaltics.com.
5.6. Pusēm ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu Līguma izpildi, izņemot tādus nepārvaramas varas
gadījumus, kuru ietekmē tas nav iespējams. Pusei, kuru ietekmē nepārvaramas varas apstākļi ir
pienākums nekavējoši, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā par to informēt otru Pusi.
5.7. Puses ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumiem ko tās nodarījušas viena otrai Līguma izpildes
sakarā, ja zaudējumi radušies vainojamās attiecīgās Puses (tā darbinieku) darbības vai
bezdarbības rezultātā.
5.8. Strīdi, kas var rasties vai rodas no/vai sakarā ar Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja
tādējādi nav iespējams panākt abām Pusēm pieņemamu risinājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā,
strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.9. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, kā arī cita veida konfidenciālu
informāciju par otras Puses pakalpojumiem, t.sk. tās darbību un peļņu, kas Pusei kļuvusi zināma
par otru Pusi saistībā ar Līguma izpildi, kā Līguma darbības laikā, tā arī 1 (vienu) gadu pēc
Līguma izbeigšanās, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata. Minētie noteikumi neattiecas
uz gadījumiem, kad šāda informācija jāsniedz obligāti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.10. Līguma sadaļu virsraksti lietoti tikai teksta labākai pārskatāmībai un tādēļ nevar tikt izmantoti
Līguma interpretācijai.
5.11. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapaspusēm ar 1 (vienu) pielikumu uz 2 (divām) lapaspusēm, 2
(divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, un atrodas pa 1 (vienam) eksemplāram pie
katras no Pusēm.
Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Reģ. Nr.50003590021
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Banka: AS Luminor Bank
Konta Nr.: LV47NDEA0000081016628

Izpildītājs:
SIA “Reklāmas aģentūra „VIA MEDIA””
Reģ. Nr.40003352914
Stabu iela 10, Rīga, LV-1010
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.:LV03HABA0001408033

_________________________ Inga Cerbule

_________________________ Ansis Štāls

_________________________ Jānis Kosītis
_________________________ Inese Šnepsta
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