IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2014/01

Par sabiedrisko attiecību pakalpojuma sniegšanu
Rīgā

2014. gada __. janvārī

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tekstā arī – Pasūtītājs, tās priekšsēdētāja
Aināra Dimanta personā, no vienas puses, un SIA “Hill and Knowlton Latvia”, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, tās pilnvarotā pārstāvja Jāņa Austriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvaru Nr.7148,
kas izdota 2013.gada 12.septembrī, no otras puses, turpmāk kopā sauktas – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Par sabiedrisko attiecību pakalpojuma sniegšanu” (Iepirkuma Nr.
NEPLP/2014-1) rezultātiem, vienojas, ka Izpildītājs sniegs Pasūtītājam sabiedrisko attiecību
pakalpojumu saskaņā ar šādu vienošanos un nosacījumiem, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina sabiedrisko attiecību pakalpojuma (turpmāk –
Pakalpojums) sniegšanu NEPLP, veicot šādus darbus:
1.1.1. Konsultācijas Padomes ārējās komunikācijas stratēģijas jautājumos – komunikācijai ar
elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozarē iesaistītajām pusēm un plašāku sabiedrību un
konsultācijas NEPLP runas personām par komunikāciju ar NEPLP nozīmīgām
mērķauditorijām.

Pakalpojums ietver Pasūtītāja tiesības Izpildītājam uzdot sniegt ne mazāk kā 15
konsultācijas mēnesī.
1.1.2. Paziņojumu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem un dalība mediju pasākumu organizēšanā.
Pakalpojums ietver Pasūtītāja tiesības Izpildītājam uzdot sagatavot ne mazāk kā 10
paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem.
1.1.3. Izpildītājs, konsultējoties ar NEPLP locekļiem un NEPLP Sekretariāta darbiniekiem,
sagatavo gada ceturkšņa plānu. Pēc plāna saskaņošanas Izpildītājs to nosūta elektroniski
NEPLP locekļiem un NEPLP Sekretariāta vadītājam Andrim Ķēniņam un sabiedrisko
attiecību speciālistei Sanitai Blomniecei. Kontaktinformācija ir pieejama NEPLP interneta
vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā „Padome”.
1.2. Izpildītājs darbojas NEPLP priekšsēdētāja vadībā. Tehniskos jautājumos NEPLP
kontaktpersona ir NEPLP Sekretariāta sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Blomniece.
1.3. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas ietvaros apņemas piedalīties NEPLP iknedēļas plānošanas
sanāksmēs un sēdēs tajos gadījumos, kad dalība nepieciešama, lai plānotu sabiedrisko attiecību
pakalpojuma sniegšanu. Par dalību NEPLP sēdē Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas iknedēļas
plānošanas sanāksmes laikā.
1.4. Izpildītājs nodrošina, ka darba uzdevumu izpildi, kā arī piedalīšanos NEPLP plānošanas
sanāksmēs un sēdēs nodrošina Osvalds Zebris.
1.5. Nepieciešamības gadījumā Puses var rakstiski vienoties par papildu uzdevumu izpildi.
2.
Pakalpojumu apmaksa un maksājumu veikšanas kārtība
2.1. Izpildītāja atlīdzība par Pakalpojuma sniegšanu ir EUR 550,- (pieci simti piecdesmit euro un
00 euro centi) un PVN 21% EUR 115,50, kas kopā veido EUR 665,50 (seši simti sešdesmit
pieci euro un 50 euro centi).
2.2. Līguma 2.1. punktā noteikto samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz šajā līgumā norādīto
Izpildītāja bankas norēķinu kontu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas. Par Pakalpojuma sniegšanu 2014. gada decembra mēnesī Izpildītājs
iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2014. gada 22. decembrim.
2.3. Izpildītājs apņemas veikt visu Latvijas Republikas likumdošanā noteikto nodokļu samaksu.

3.

Pienākums ievērot profesionālo piesardzību un konfidencialitāti
1

Izpildītājs nekādā veidā neizpauž vai neatklāj publiski aizsargātos datus vai informāciju, ko viņš ir
ieguvis saistībā ar Pasūtītāja darbību. Šis nosacījums ir saistošs arī pēc Līguma darbības beigām.
4.
Sankcijas
4.1. Izpildītājs savlaicīgi sniedz kvalitatīvu Līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu.
4.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt
tam līgumsodu 0.5 % (viena puse procenta) apmērā par katru kalendāro dienu no Līguma
summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas, ko veido
atlīdzība par līguma darbības laiku no 2014. gada 30. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.
4.3. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no saistību izpildes.
5.
Līguma darbības laiks un tā pirmstermiņa izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā 2014. gada 30. janvārī. Tā darbības termiņš ir noteikts līdz 2014. gada 31.
decembrim.
5.2. Jebkura no Pusēm var pārtraukt Līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu otrai pusei, ja otra puse
nepilda savas saistības, rakstiski un motivēti brīdinot par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
pirms Līguma pārtraukšanas datuma.
6.
Nepārvarama vara
Ne Pasūtītājs, ne Izpildītājs nekādā veidā nav atbildīgs par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai
izpildes aizkavēšanu, ja šādu neizpildi vai kavēšanos izraisījuši iemesli, kuri ir ārpus tās puses, kura
nav spējusi izpildīt savus pienākumus vai ir aizkavējusi savu pienākumu izpildi, kontroles.

Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgums ir sagatavots un piemērojams saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
7.2. Jebkādas domstarpības un strīdi, kas skar Līgumu, puses risina pārrunu ceļā.
7.3. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus jautājumu nodod izskatīšanai tiesā, saskaņā ar
pastāvošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.

8.
Nobeiguma noteikumi
8.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami
Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.
8.2. Jautājumi, kas nav atspoguļoti Līgumā, tiek izskatīti atbilstoši pastāvošai Latvijas Republikas
likumdošanai.
8.3. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem, tas neietekmē pārējo Līguma punktu
spēkā esamību.
8.4. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par savu rekvizītu maiņu.
8.5. Šī vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros. Katrai pusei izsniegts pa
vienam eksemplāram.

Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
SIA “Hill and Knowlton Latvia”
Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome
Doma laukuma 8A,
Brīvības iela 40-36,
Rīga, LV-1939
Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90000081852
Reģ. Nr. LV40003299990
Valsts kase, kods: TRELLV21
Banka: AS „Swedbank”
konts: LV69TREL2470010010000
konts: LV79HABA0001408032954
Tālrunis: + 371 7221848
Tālrunis: +371 67240571
Fakss: + 371 7220448
E-pasts: osvalds.zebris@hkstrategies.com
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv
9.

________________________________
/A. Dimants/

_________________________________
/J. Austriņš/
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