Piegādes līgums Nr. _____________
Rīga, 2018. gada _____________.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, tās direktores Maijas Vanagas
personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un
SIA ”Rock Distribution”, turpmāk Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Edija Rudža
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti ”Puses” saskaņā ar sarunu
procedūras ”Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2018/67 ERAF RMMT) rezultātiem, bez maldības, viltus un
spaidiem noslēdz šādu līgumu 2014.-2020. gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības
programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” projekta ”Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības
iestāžu skaitu” ietvaros”, ietvaros, vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/013 (turpmāk – Līgums), par
turpmāk minēto:
Definīcijas
Akts – pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina, ka Preces vai kāda tās daļas Piegāde ir veikta
saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.
Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.
Iepirkuma procedūra - sarunu procedūra ”Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas
piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam”, iepirkumu identifikācijas Nr. VIAA
2018/67 ERAF RMMT.
Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.
Līgumcena – kopējā samaksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kurā
ietvertas visas ar Piegādi saistītās izmaksas un visi piemērojamie nodokļi, izņemot
pievienotās vērtības nodokli.
Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un
apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem,
precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas.
Pārstāvis – Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs
līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.
Prece – iekārtas, ierīces, aprīkojums, piederumi, par kuru piegādi saskaņā Nolikumu, Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.
Piegāde – Preces piegāde un/vai Pasūtītāja personāla instruktāža saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
Līguma saturā lietots vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi;
lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs
apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

1.2.

Preces Piegāde tiek veikta atbilstoši Nolikumam, Izpildītāja Tehniskajam un Finanšu
piedāvājumam (Līguma 1. pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3.

Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos
aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja
sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi
u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
Līgumcena par Preces Piegādi bez PVN ir 9 540,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti
četrdesmit euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21 (divdesmit viens) % ir
2 003,40 EUR (divi tūkstoši trīs euro un 40 centi).Līguma summa ir Līgumcenas un
pievienotās vērtības nodokļa summa, kas ir 11 543,40 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti
četrdesmit trīs euro un 40 centi). Līguma summa visā Līguma darbības laikā ir nemainīga.
Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums), iekļautās vienību
cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par
Preces Piegādi, kas veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem.
Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks
kā 30 (trīsdesmit) % no Līguma summas, t.i., 3 463,02 EUR (trīs tūkstoši četri simti
sešdesmit trīs euro un 00 centi), kas tiek izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu
20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un garantijas par avansa summu
saņemšanas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 2.pielikuma prasībām, pārskaitot naudu
Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
Samaksu par veiktajām Piegādēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces
Piegādes Pavadzīmes un/vai rēķina saņemšanas no Izpildītāja, Akta abpusējas
parakstīšanas, un pēc Preces garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma
2. pielikuma noteikumiem, saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas
kontā.
Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
Izpildītājs, sagatavojot Pavadzīmi un Aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu
nosaukumu un numuru projekts ”Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu” ietvaros, līguma Nr. 8.1.3.0/16/I/013, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja
Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē un Aktā,
Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr
Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam pienākošos summu.
3. Preces piegādes noteikumi un termiņi
Izpildītājs Preces Piegādi veic 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un
rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.
Preces Piegādes e-pasta adrese: dace@rmmt.lv.
Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces Piegādes, Izpildītājam ir
pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas
gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
Izpildītājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina, un par to
Pasūtītājam nav jāmaksā.
Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.
2

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4. Preces pieņemšanas kārtība
Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu,
īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra
formātā vai CD latviešu, krievu valodā vai angļu valodā, ja vien Iepirkuma procedūras
tehniskajā specifikācijā attiecībā uz konkrētu Preci, nav noteikts citādi. Preces nodošana
Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces
nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu (Līguma 4. pielikums) par Preces
piegādi.
Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas.
Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes
neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek
konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.
Pasūtītājs, parakstot Aktu (Līguma 4. pielikums), atzīst, ka Preces Piegāde ir veikta
atbilstoši Līguma noteikumiem.
Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, vai Izpildītājs
Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā piegādājis Preces daļu no Preču kopējā apjoma,
tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs
nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.
Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses
nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un
Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.
Ja Defektu aktā minētie Defekti radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā,
izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Izpildītājam.
Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu
Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja
viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja
Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, bet arī Pasūtītāja
noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas, ko Pasūtītājs regresa
kārtībā piedzen no Izpildītāja.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā.
Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kuras Piegāde ir veikta Līgumā
noteiktajā kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt
informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt
Piegādi.
5.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Preces Piegāde ir veikta saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
5.1.

6.1.

6. Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas
Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preces piegādi Līgumā
noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikumu, Izpildītāja Tehnisko un Finanšu piedāvājumu
(Līguma 1. pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preces
transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.
Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas nodrošināt Preces iepakojuma utilizāciju videi
draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.
Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā
sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu
kavēt Piegādi.
Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku instruktāžu darbam ar piegādāto Preci
atbilstoši Līguma 1. pielikumā ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.
Personas, kurām veicama instruktāža, nosaka Pasūtītāja Pārstāvis, un instruktāžas veikšanas
fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta, instruktāžas datumu un vietu.
Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku apmācībai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta
un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).
Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības
un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādātās
Preces uzstādīšanas uzsākšanas.
Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav
atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto
tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas
gadījumā.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas
dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde,
un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties
no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem,
kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8. Pušu atbildība
Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no
Izpildītāja prasīt līgumsodu 0,5 (piecas desmitdaļas) % apmērā no Līguma summas, bet ne
vairāk par 10 (desmit) % no līguma summas.
Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci,
Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 (piecas desmitdaļas) % apmērā
no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10
(desmit) % no pamatparāda.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja
līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju,
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ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām
summām.
8.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie
radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā
rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

9. Konfidencialitāte
Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas
piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos
noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi
saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura
informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību
izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos;
10.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir
paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums,
kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu
neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma
darbības termiņš.
10. Līguma grozīšana un izbeigšana
Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi,
grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā
pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā minētajos gadījumos.
Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā
norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un
to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs (šādā gadījumā iesniedzot Pasūtītājam
dokumentu, kas pierāda konkrētā izplatītāja tiesības sniegt apliecinājumu Preces ražotāja
vārdā) vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst Tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām. Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās
modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā
pielikums līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek
nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa
aizstāšanu.
Par Izpildītāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošanas pārtraukšanu nav atzīstams
gadījums, kad konkrētais Preces modelis vairs netiek piedāvāts Latvijas vai Baltijas valstu
tirgum, taču vienlaikus konkrētā Preces modeļa ražošana faktiski nav pārtraukta un tas tiek
piedāvāts citos tirgos.
Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu
ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces
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piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs.
Izpildītājs iesniedz minētās Preces ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.
10.6. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā, par to vienojoties.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku
paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
10.7.1. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma 2. pielikuma 1. punktā
noteiktā garantija, un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu
nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
10.7.2. iestājušies apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā
ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no
Līguma;
10.7.3. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;
10.7.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
10.7.5. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu
instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit piecu) % vai
lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta
Līguma pārkāpuma;
10.7.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota
Līguma izmaksu korekcija 100 (simts) % apmērā;
10.7.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas
ziņas vai apliecinājumus;
10.7.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo
aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
10.7.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
10.7.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā piegādātājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
10.7.11. 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 gribēja izmantot
Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
10.8. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu
finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam
rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
10.8.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt
samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija
paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
10.8.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru
kabineta lēmuma.
10.9. Līguma izbeigšana Līguma 10.7. apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats
zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu
sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
10.10. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja
vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma
summas.
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10.11. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai

apgrūtina nepārvarama vara.

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11. Nobeiguma nosacījumi
Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma
noteikumu interpretācijai.
Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses,
norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies
atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks
atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām Latvijas Republikas tiesā.
Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Izpildītāja.
Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas,
tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu, un labprātīgi vēlas to pildīt.
Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
11.7.1.
11.7.2.
11.7.3.
11.7.4.

Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija
Garantijas noteikumi
Tehniskās specifikācijas kopija
Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa

– 1. pielikums;
– 2. pielikums;
– 3. pielikums;
– 4. pielikums.

12. Pušu rekvizīti

Reģistrācijas Nr.
Adrese
Konta nr.
Banka:
Talr./fakss
E-pasts

Pasūtītājs
Rīgas Mākslas un mediju
tehnikums
90001251999
Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV1029
LV83TREL215028302700B
Valsts kase;
kods – TRELLV22
67427220/ 67426922
rmmt@rmmt.lv

Izpildītājs
SIA ”Rock Distribution”
40103206272
Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas
nov., LV-2150
LV59NDEA0000083893917
Luminor Bank AS; kods –
NDEALV2X
29994864
edijs@rock-distribution.com

13. Pušu paraksti
Pasūtītājs

Izpildītājs

_______________________
Direktore Maija Vanaga

______________________
Valdes priekšsēdētājs Edijs Rudzis
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Pielikums Nr. 2
GARANTIJAS NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos
nosacījumus un noteikumus:
1. Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir
tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai, vai apdrošināšanas
sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai apdrošināšanas
polisei, ja tā izsniegta saskaņā ar tiem pašiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem
nosacījumiem kā kredītiestādes garantija.
Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas
robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka
Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no
Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis
pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 (divdesmit astoņas) dienas;
1.5. garantija ir neatsaucama;
1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi ”The ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758, bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai
garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Apdrošināšanas sabiedrības
izsniegtai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Prasības un
strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne
vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms garantijas beigu termiņa.
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Pielikums Nr. 3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita
norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var
piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās
specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto
darbību.
Metālapstrādes iekārtas un aprīkojums
Nr.
Nosaukums
Vienība Skaits
Minimālās tehniskās prasības
1. Profesionāla audio
licences
60
Programmatūra paredzēta daudzkanālu
audio ierakstīšanai, skaņas rediģēšanai,
ierakstīšanas un
konvertēšanai un veidošanai no
rediģēšanas
programmas bibliotēkas.
programma
Tehniskās prasības:
Nedestruktīvas rediģēšanas iespēja ar
neierobežoto atcelto darbību skaitu.
- Multikānālu ierakstīšana izšķirtspējā līdz
32bit/192 kHz
- Vismaz 512 virtuālo instrumentu, audio
efektu un MIDI efektu vienā projektā.
- VST, Audio Unit un/vai AAX spraudņu
atbalsts
- Automātiskā aiztures kompensācija
- WAV, AIFF, MP3 failu standartu atbalsts
- Maksimālais Send / Return celiņu skaits 12
- Maksimālais mono audio ieeju skaits 128
- Maksimālais mono audio izeju skaits 128
- Audio to MIDI eksportēšanas iespeja
- REX failu standarta atbalsts
- Video importēšana un eksportēšanas
iespēja
- Iekļautie virtuālie instrumenti - (Drum
Rack, Impulse, Simpler, Instrument Rack,
u.c.) vai līdzvērtīgas virtuālo instrumentu
grupas.
- Iekļautās skaņu pakas - (Drum Essentials,
Grand Piano, Guitar and Bass, Skitter and
Step, Vinyl Classics, u.c.) vai līdzvērtīgas
skaņu pakas
- Iekļautie skaņu efekti spraudņi (Dynamic tube, Drum Buss, EQ Eight,
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Nr.

Nosaukums

Citas prasības:

Vienība

Minimālās tehniskās prasības
Filter Delay, Frequency shifter, Vocoder,
u.c.) vai līdzvērtīgi skaņu efektu spraudņi
- Pilnībā integrējama ar Ableton PUSH vai
līdzvērtīgu kontrolieri.
Piegādātājs veic piegādi 3 mēnešu laikā.
Skaits
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Pielikums Nr. 4

Preces nodošanas–pieņemšanas akta veidlapa
201_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______
Projektā ”Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. ”Palielināt
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”
Nr. 8.1.3.0/16/I/013
______vieta
2018. gada __.____________
Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk saukts – Līgums) par
______________________________
(turpmāk
–
Preces)
piegādi,
atbilstoši
iepirkuma
_______________________________________________rezultātiem, piedaloties:
<pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr.>, tās pārstāvja __________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar
līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs,
no otras puses, tiek sagatavots šādas nodošanas – pieņemšanas akts.
Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:
Izpildītājs,
atbilstoši
Līgumam,
nodod
un
Pasūtītājs
pieņem
šādu
Preci,
kurā
ietilpst:___________________
Preces
nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Piedāvātās Preces tehniskie rādītāji

Piegādātās Preces tehniskie rādītāji

Izpildītājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/krievu
valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, <pilsētā>.
Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Preču piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme
Nr._____________ kopija.
Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka
Līgumā noteiktās Preces piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.
Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Preču kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību
izpildi.
Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Preču piegādi ir EUR ____________(ar vārdiem) bez
PVN.
Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Izpildītājam veikto avansa maksājumu ___ (summa
vārdiem) % no Līguma summas apmērā – _____________ bez PVN, atlikusī Līguma summas daļa,
ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas
akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas un pēc Preces
garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma 2. pielikuma noteikumiem,
saņemšanas, ir EUR _____________bez PVN.
Izpildītājs (datums) ir veicis instruktāžu darbam ar Preci un tās piederumiem šādam Pasūtītāja
personālam:____________ (vārds, uzvārds);_____________ (vārds, uzvārds); _____________
(vārds, uzvārds).

Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
Pakalpojumu nodeva:

Pakalpojumu pieņēma:

IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

Pārstāvis_________________/___________/

Pārstāvis__________________/__________/
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