LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma nr. __________
SIA „MOOZ!” līguma nr. M16/I6/2016
Rīgā

2016.gada 23.maijā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, (CSDD) turpmāk tekstā –
PASŪTĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes
pilnvarojuma pamata, un
SIA “MOOZ!”, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekles Vitas Gaismas
personā, kura rīkojas uz statūtu pamata

pamatojoties uz iepirkuma procedūras Kampaņas „Kampaņas pret braukšanu reibumā
radošā risinājuma izstrāde un realizācija” (turpmāk – Kampaņa) (id. nr. CSDD 2016/34)
rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt Kampaņu atbilstoši iepirkuma
darba uzdevumam un IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam – turpmāk Pasūtījums.
2. Līguma izpildes vieta un termiņš
2.1.

IZPILDĪTĀJS nodrošina Kampaņas norisi visā Latvijas teritorijā laika posmā no
2016.gada 13. jūnija līdz 2016.gada 30.jūnijam.

2.2.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
3. Līguma izpildes nosacījumi

3.1.

PASŪTĪTĀJS apņemas līdz Pasūtījuma izpildes uzsākšanai sniegt IZPILDĪTĀJAM
visu Pasūtījuma veiksmīgai izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA
rīcībā, kā arī Pasūtījuma izpildes gaitā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt
papildinformāciju, ja tāda būs nepieciešama Pasūtījuma izpildei.

3.2.

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atbilstoši iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

saskaņot ar PASŪTĪTĀJU Kampaņas gala koncepciju;
saskaņot ar PASŪTĪTĀJU video klipa un audio klipa scenārijus;
izgatavot video un audio klipus;
izstrādāt un realizēt digitālos pasākumus interneta vidē.
Pieņemšanas - nodošanas akts tiek abpusēji parakstīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Pasūtījuma izpildes, ja PASŪTĪTĀJAM nerodas pretenzijas, kuras PASŪTĪTĀJS
iesniedz rakstveidā.

3.4.

Līguma izpildes gaitā IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU pārstāvēs šādas personas:

3.4.1. PASŪTĪTĀJU pārstāvēs Ieva Bērziņa, CSDD Sabiedrisko attiecību daļas priekšnieka
vietniece, ieva.berzina@csdd.gov.lv, telefona numurs 67025730;

3.4.2. IZPILDĪTĀJU pārstāvēs Kristīne Ivanova, SIA “MOOZ!” reklāmas komercdarbības
pakalpojumu speciāliste, kristine@mooz.lv, telefona numurs 27122199.
3.5.

IZPILDĪTĀJA pārstāvis, veicot Pasūtījuma izpildi, informē PASŪTĪTĀJU par
Pasūtījuma izpildes gaitu. Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt
uzdevuma savlaicīgu izpildi vai arī uzdevuma izpilde pēkšņi aizkavējas,
IZPILDĪTĀJA pārstāvis informē PASŪTĪTĀJU, norādot radušos apstākļus vai
aizkavēšanās iemeslus, to ietekmi uz Līguma izpildes gaitu un par veiktajiem vai
ieplānotajiem pasākumiem radušos apstākļu novēršanai.

3.6.

IZPILDĪTĀJS apņemas rūpīgi uzglabāt jebkura veida informāciju un materiālus, ko
PASŪTĪTĀJS nodevis IZPILDĪTĀJAM Līguma darbības laikā, un pēc Līguma
izbeigšanās nodot atpakaļ PASŪTĪTĀJAM.
4. Līguma summa un apmaksas kārtība

4.1.

Līguma kopējā summa par Pasūtījuma izpildi ir 19 549,10 eiro (deviņpadsmit
tūkstošo pieci simti četrdesmit deviņi eiro, 10 centi) un PVN 21% - 4 105,31 eiro
(četri tūkstoši viens simts pieci eiro, 31 cents), kas kopā veido 23 654.41 eiro
(divdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit četri eiro, 41 cents).

4.2.

Līguma 4.1. punktā minētā Līguma kopējā summa tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM
šādā kārtībā:

4.2.1. priekšapmaksa 40% apmērā no Līguma kopējās summas, kas ir 7 819,64 eiro (septiņi
tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro, 64 centi) un PVN 21%, kas kopā veido
9 461,76 eiro (deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens eiro, 76 centi), 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina, kurā norādīts,
ka Pasūtījuma saņēmējs būs PASŪTĪTĀJS, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas;
4.2.2. pēcapmaksa 60 % apmērā no Līguma kopējās summas, kas ir 11 729,46 eiro (
vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi eiro, 46 centi) un PVN 21%, kas
kopā veido 14 192,65 eiro (četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi eiro, 65
centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.3.punktā minētā pieņemšanasnodošanas akta par pēdējo Pasūtījumu parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina, kurā
norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs būs PASŪTĪTĀJS, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
5. Autortiesības
5.1.

Mantiskās tiesības uz jebkuru autortiesību objektu, ko saskaņā ar Līgumu ir radījis
IZPILDĪTĀJS un kas Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ir apmaksāti, pieder
PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2.

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Pasūtījuma izpildei izmantoto citu autoru darbu
izmantošanas tiesību atbilstību Autortiesību likumam un informē PASŪTĪTĀJU par
visiem ierobežojumiem, ja tādi būs.

5.3.

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Pasūtījuma izpildē radītos autortiesību objektus
publiskai demonstrēšanai informatīvos un izglītojošos nolūkos, u.tml.

5.4.

IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt izpildītā Pasūtījuma autoru personisko tiesību
neizmantošanu tādā veidā, kas varētu traucēt PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu
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radītā izpildījuma lietošanu. IZPILDĪTĀJS atbrīvo PASŪTĪTĀJU no jebkuriem
iespējamajiem autoru prasījumiem.
5.5.

IZPILDĪTĀJS garantē, ka ir sakārtotas līgumattiecības ar personām, kas piedalās
videoklipu, vides materiālu u.c. materiālu radīšanā un informē PASŪTĪTĀJU par
visiem ierobežojumiem, ja tādi būs.

5.6.

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības paturēt vienu kopiju no visiem Līguma izpildes rezultātā
radītajiem un PASŪTĪTĀJAM nodotajiem autortiesību objektiem. IZPILDĪTĀJS ir
tiesīgs izmantot šādas autortiesību objektu kopijas (ja tās nesatur PASŪTĪTĀJA
komercnoslēpumu) vienīgi publiskai demonstrēšanai profesionālās reklāmas skatēs,
konkursos un pasākumos.
6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1.

Par Līguma 2.1. punktā paredzēto izpildes termiņu pārkāpumiem IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kuru maksā
PASŪTĪTĀJS par Pasūtījuma izpildi, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no Līguma summas.

6.2.

Par Līguma maksājumu termiņa izpildes pārkāpumu PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

6.3.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no Līguma saistību izpildes.

6.4.

Ja nav izpildīti Līgumā paredzētie darbi vai kāds no darbiem, IZPILDĪTĀJS 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Kampaņas beigu termiņa atmaksā PASŪTĪTĀJAM
par neizpildītajiem vai nepilnīgi izpildītajiem darbiem.

6.5.

Ja IZPILDĪTĀJS Pasūtījuma izpildei ir izmantojis citu autoru darbus, pārkāpjot
autortiesības, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atbrīvot PASŪTĪTĀJU no trešo pušu
mantiskām vai nemantiskām pretenzijām.

6.6.

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot
IZPILDĪTĀJU, ja tas pēc rakstveida brīdinājuma nenodrošina Līgumā noteiktā
Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un termiņiem.

6.7.

Jebkurš strīds, domstarpība un prasība, kas skar Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, tiks risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ja to neizdodas atrisināt sarunu ceļā.

6.8.

Puses nav atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā (ugunsgrēki, dabas katastrofas, militāras agresijas,
Latvijas Republikas oficiālo normatīvo aktu noteikumi). Puses apņemas nekavējoties
paziņot viena otrai par šādu apstākļu rašanos.
7. Citi nosacījumi

7.1.

Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc pušu vienošanās, kas
noformējama rakstiski.

7.2.

Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem
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pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, no kuriem viens nodots
IZPILDĪTĀJAM un otrs – PASŪTĪTĀJAM. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
8. Pušu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

SIA “MOOZ!”
13. janvāra iela 33, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 40003345734

Reģ. Nr. 40003272411

Banka: A/s “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV75PARX0000118181018

Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV32 UNLA 0002 0604 6714 8

___________________________________
Andris Lukstiņš

___________________________________
Vita Gaisma
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