5. pielikums
Iepirkuma nolikumam
“Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa
“Prakšu alianse” darba vidē balstītu mācību popularizēšanai”
(iepirkuma identifikācijas Nr.: 6-7.6/1)

PROJEKTS
LĪGUMS
par informatīvas izglītojošas profesionālās izglītības kampaņas “Prakšu alianse” īstenošanu
darba vidē balstītu mācību popularizēšanai

Rīgā

2016. gada ___.________________

Latvijas Darba devēju konfederācija, turpmāk – Pasūtītājs, tās ģenerāldirektores Līgas
Menģelsones personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un
____________________________,
turpmāk
–
Izpildītājs,
_________________________________________ personā, kurš/-a rīkojas, pamatojoties uz
___________________________________________, no otras puses, abi kopā vai katrs
atsevišķi attiecīgi arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
kārtībā organizētā iepirkuma “Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu
alianse” darba vidē balstītu mācību popularizēšanai” (identifikācijas Nr. 6-7.6/1), turpmāk –
Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un
darba uzdevumu (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa, sniegt informatīvas izglītojošas profesionālās izglītības
kampaņas “Prakšu alianse” darba vidē balstītu mācību popularizēšanai sagatavošanas
un īstenošanas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi).
2. Līgumcena un tās samaksas kārtība
2.1. Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā nepārsniedz _____ EUR
(__________________________euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN).
2.2. Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādīto
Pakalpojumu cenu. Finanšu piedāvājumā norādītajā Pakalpojumu cenā ir ietvertas visas
ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN,
Izpildītāja administratīvās izmaksas, darbaspēka izmaksas u.c. Finanšu piedāvājumā
noteiktā Pakalpojumu cena ir fiksēta un tā nevar tikt paaugstināta.
2.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, ievērojot Tehniskās specifikācijas un darba
uzdevuma 7. punktā ietvertos apmaksas nosacījumus.
2.4. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta divās daļās. Pirmā daļa (20% apmērā) pēc
starprezultātu saskaņošanas (Iepirkuma tehniskās specifikācijas un darba uzdevuma
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(4.pielikuma) 5.1. un 5.2. apakšpunktu izpildes un apstiprināšanas no pasūtītāja puses),
otrā daļa (80 % apmērā) - līguma izpildes beigās. Avansa maksājumi nav paredzēti.
2.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja bankas
kontu. Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu10 (desmit) darba
dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
3. Līguma termiņš, vieta un nosacījumi
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017. gada
___. __________ vai līdz pilnīgai saistību izpildei.
3.2. Pakalpojumu izpilde un nodošana tiek veikta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un
darba uzdevumu.
3.3. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir
koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
3.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir Sanita Bērziņa, tālr. 67225162, e-pasta adrese:
lddk@lddk.lv;
3.3.2. Izpildītāja kontaktpersona ir ______________________________________.
3.4. Izpildītājam ir tiesības elektroniski vai rakstveidā pieprasīt no Pasūtītāja informāciju
un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai.
Par termiņu, kādā sniedzama šajā punktā noteiktajā kārtībā pieprasītā informācija un
dokumentācija, Līguma 3.3. punktā norādītās kontaktpersonas vienojas atsevišķi, bet
tas nevar būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām un garāks par 10 (desmit) darba
dienām.
4. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
4.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, izņemot
Līguma 4.3. vai 6.3. punktā minētajos gadījumos.
4.2. Līgumu var grozīt tikai tad, ja attiecīgie grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma nosacījumiem.
4.3. Jebkādi grozījumi Līgumā un tā pielikumos stājas spēkā un kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu tikai pēc tam, kad tie ir noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas Puses (ievērojot Līguma 4.1.punktā uzskaitītos izņēmuma
gadījumus).
4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja netiek nodrošināta kāda no
Tehniskās specifikācijas un darba uzdevuma 2. sadaļā “Darba uzdevums” noteiktajām
prasībām.
4.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti ilgāk par
10 (desmit) darba dienām pārkāpj Līguma 2.5. punktā noteikto samaksas termiņu.
4.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā
samaksāt par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem.
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5. Pušu atbildība
5.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai
Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī
šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības,
kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Tehniskajā specifikācijā ietverto saistību neizpildi noteiktajā termiņā Pasūtītājam
ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no cenas par attiecīgo Pakalpojumu par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no Pakalpojuma cenas bez PVN. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
5.3. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs pārkāpj noteikto samaksas
termiņu, 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% no
attiecīgo neapmaksāto Pakalpojumu summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no
saistību izpildes.
5.4. Puses nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi, par kuriem tiek atzīti tādi apstākļi kā valdības lēmumi, kas tieši ietekmē
Līguma izpildi, dabas stihijas u.c., kas notikuši pēc Līguma noslēgšanas un iestājušies
no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama
nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties brīdina otru Pusi par minēto apstākļu
iestāšanos, prognozējamo ilgumu, un Puses vienojas par tālāko sadarbības veidu.
Izvērtējot, vai konkrētie apstākļi ir uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem, tiek
ņemts vērā, ka tiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.

no tiem nav iespējams izvairīties un to sekas nav iespējams pārvarēt;
tos Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
tie nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
tie padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
6. Citi noteikumi

6.1. Puses vienojas neizpaust Līguma izpildes gaitā no otras Puses saņemto ierobežotas
pieejamības informāciju vai komercnoslēpumu, izņemot, ja šo informāciju pieprasa
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir
likumīgas tiesības.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības 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.
6.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta Līguma 7.punktā “Pušu rekvizīti” norādītā informācija,
kā arī ja tiek mainīta Līguma 3.3. punktā norādītā kontaktpersona, Puse par to
elektroniski vai rakstveidā 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo otrai Pusei.
6.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā, bet
gadījumos, kad vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) darba dienu laikā – Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. Strīda risināšana var notikt gan
Pusēm tiekoties klātienē, gan veicot saraksti. Pušu klātienes tikšanās tiek fiksētas.
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6.5. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.6. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to saistību pārņēmējiem.
6.7. Līgums sagatavots uz ___________________ lapām, ko veido Līguma pamatteksts uz
___________________ lapām, Tehniskā specifikācija un darba uzdevums (1.
pielikums) uz ___________________ lapām un Finanšu piedāvājums (2. pielikums)
uz _______ lapām, divos eksemplāros latviešu valodā, kam ir vienāds juridiskais
spēks, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs eksemplārs –
Pasūtītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Latvijas Darba devēju konfederācija,
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40008004918
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV76UNLA0050022887506
Tālrunis: +371 67225162
E-pasts: lddk@lddk.lv
Projekts „Nacionālās iestādes māceklībai:
Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” („National
Autorities for Apprenticeships: Implementing
Work Based Learning in Latvia, Lithuania
and Estonia”, (WBL-Balt)), Nr.557236-EPP1-LV-EPKA3-APPREN

Izpildītājs

__________________________
__________________________
/L.Menģelsone/

4

