LĪGUMS Nr. 02-04/73/16
par AS "Rīgas Centrāltirgus" reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu
radiostacijās
Rīgā, 2016.gada 26.maijā
Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģ. Nr.50003249741, tās valdes
locekles Tatjanas Lukinas un valdes locekļa Valda Karnīša personā, kuri darbojas saskaņā
ar Statūtiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 10.09.2015. lēmumu Nr.02-1/372 (Prot.
Nr.38), turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunikatīvo risinājumu projekti", vienotais
reģ. Nr.40103365775, tās valdes priekšsēdētājas Ilzes Dubrovskas personā, kura darbojas
saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses,
kopā sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2016.gada
19.05.2016. lēmumu Nr.02-1/238 (Prot. Nr.21) par iepirkuma "Par AS "Rīgas Centrāltirgus"
reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšanu radiostacijās" (Id. Nr. RCT 16-20-I)
rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
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1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Līgums regulē attiecības starp Pasūtītāju un Uzņēmēju par reklāmas un informatīvās
publicitātes nodrošināšanu saskaņā ar līguma pielikumu Nr.1 "Tehniskais piedāvājums"
no Līguma noslēgšanas brīža līdz brīdim, kad maksa par pakalpojumu sasniegusi
Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu (turpmāk – Pakalpojumi).
Pasūtītājs par Uzņēmēja sniegtajiem Pakalpojumiem norēķinās saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem.
2. LĪGUMA SUMMA
Līguma kopējā summa ir EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.
PVN tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.
Cena par 1 sekundi informatīvās publicitātes pārraidīšanu katrā no 1., 2. un 3.
radiostacijām ir EUR 3,70 (trīs euro, 70 centi) bez PVN.
3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam reklāmas un informatīvās publicitātes materiālus
(turpmāk – Materiāli) ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Pasūtītāja Materiālu izvietošanas.
Uzņēmējam ir tiesības veikt izmaiņas Pakalpojuma sniegšanas plānojumā (pasūtījumā),
nepieciešamības gadījumā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, izvietojot Pasūtītāja
reklāmu arī citā radiostacijā.
Pasūtītājs apņemas rakstiski informēt Uzņēmēju par veicamajām izmaiņām
izvietojamos Materiālos ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms to izvietošanas. Ja izmaiņas
tiek iesniegtas pēc norādītā termiņa, Uzņēmējs izvieto iepriekš iesniegto Pasūtītāja
Materiālu vai, ja tāds nav Uzņēmēja rīcībā, Pasūtītāja Materiāls netiek izvietots un tā
netiek kompensēts vai pārcelts uz citu dienu.
Reklāmas un informatīvās publicitātes pieteikumus un izmaiņas Pasūtītājs iesniedz
Uzņēmējam rakstiskā formā, iepriekš saskaņojot ar Uzņēmēja atbildīgo personu Sabīni
Tīfentāli (tālr. 26143362). Uzņēmējs neuzņemas atbildību par mutiski veiktajām
izmaiņām. Pieteikumi, kas iesniegti pēc pulksten 17.00, tiek izskatīti nākošajā darba
dienā.
Izgatavojot Materiālus, Uzņēmējs ievēro Pasūtītāja tehniskos datus, ar kuriem Pasūtītājs
apņemas iepazīstināt Uzņēmēju pēc Līguma noslēgšanas.

1

3.6.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
6.2.

Uzņēmējs ir tiesīgs neizvietot Pasūtītāja Materiālu, kas ir pretrunā ar Latvijas
Republikas tiesību normām vai Līguma noteikumiem.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
Uzņēmējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam
pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto pieņemšanas –
nodošanas aktu un paraksta to vai iesniedz pretenziju pret pieņemšanas – nodošanas aktā
norādīto informāciju.
Pasūtītājs var sniegt motivētus iebildumus pret pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto
informāciju, ja Pakalpojums nav sniegts saskaņā ar Līgumu.
Uzņēmējs pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz AS "Rīgas Centrāltirgus"
Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.
Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas iesniedz rēķinu AS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab.,
Nēģu ielā 7, Rīgā.
Pasūtītājs veic rēķinu apmaksu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Uzņēmēja izrakstīta
rēķina saņemšanas dienas.
5. PUŠU ATBILDĪBA
Puses ir atbildīgas par tās Materiālos izmantoto darbu autoru un izpildītāju atlīdzības
samaksu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
Par šī līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai Pusei
tādējādi nodarītos zaudējumus, bet tas neatbrīvo puses no saistību izpildes.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst,
ietekmēt un par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē
ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki vai iekšējie
nemieri.
Par Līguma 4.6. punktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu, Pasūtītājs maksā
Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no maksājamās
summas (bez PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no
kopējās Līguma summas (bez PVN). Līgumsoda nomaksāšana neatbrīvo Pasūtītāju no
saistību pildīšanas, t.sk., nenomaksāto rēķinu samaksas.
Par Līguma 4.1. punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegšanas termiņa un
Līguma 4.5. punktā noteiktā rēķina iesniegšanas termiņa pārsniegšanu, Uzņēmējs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no pieņemšanas –
nodošanas aktā vai rēķinā minēto Pakalpojumu izmaksām (bez PVN) par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas (bez PVN).
Par Līguma 4.2. punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas aktu izskatīšanas
pārsniegšanu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no pieņemšanas – nodošanas aktā minēto Pakalpojumu izmaksām (bez
PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas (bez
PVN).
6. LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI
Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu rakstiski paziņojot par to otrai Pusei vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda
Līgumā noteiktos pienākumus un – pēc tam, kad tai paziņots par šādu saistību
nepildīšanu – joprojām neizpilda savus pienākumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no
attiecīgas pretenzijas saņemšanas brīža. Šajā gadījumā Pusei, kura pirms termiņa
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izbeidz Līguma darbību, ir jāpaziņo otrai Pusei par Līguma laušanu 14 (četrpadsmit)
dienas iepriekš. Līgumattiecību pārtraukšana neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu
atlīdzības.
6.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Puses no savstarpējo norēķinu veikšanas par
faktiski izpildītajiem reklāmas pakalpojumiem līdz Līguma laušanas brīdim.
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7. PAPILDUS NOTEIKUMI
Par atbildīgo personu par šī Līguma izpildei Pasūtītājs nosaka AS "Rīgas Centrāltirgus"
Mārketinga projektu vadītāju Ivaru Jakovelu, mob. tālr.28343072; fakss: 67358171; epasts ivars.jakovels@rct.lv.
Par atbildīgo personu par šī Līguma izpildei Uzņēmējs nosaka projektu vadītāju Sabīni
Tīfentāli, tālr. 26143362; e-pasts: sabine.tifentale@superfm.lv.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties,
pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līguma izpildē noteicošie ir Latvijas Republikas normatīvie akti.
Strīdi, kas radušies starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, izskatāmi sarunu ceļā. Ja sarunu
ceļā nav iespējams strīdu atrisināt, tas izskatāms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. Pielikums Nr.1 "Tehniskais piedāvājums"
uz 3 (trīs) lapām, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds
juridisks spēks. Katra no Pusēm pēc Līguma parakstīšanas saņem un glabā vienu
Līguma eksemplāru.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

UZŅĒMĒJS:

AS "Rīgas Centrāltirgus"
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Vienotais reģ.Nr.50003249741
Banka: AS "Citadele banka"
Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5

SIA "Komunikatīvo risinājumu projekti"
Elijas iela 17-5, Rīga, LV-1050
Vienotais reģ. Nr. 40103365775
Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV51 HABA 0551 0300 2224 8

__________________/T.Lukina/

__________________/I.Dubrovska/

__________________/V.Karnītis/
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