Pakalpojumu līgums Nr.2.1/11/2016 par filmu digitalizēšanas un restaurācijas
pakalpojumu sniegšanu
Rīgā

2016.gada 31.martā,

Pamatojoties uz Nacionālā kino centra rīkotā iepirkuma „Filmu digitalizēšanas un
restaurācijas pakalpojumi”, identifikācijas nr. NKC/2016/02, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem,
Nacionālais kino centrs, reģistrācijas nr.: 90000022100, Peitavas ielā 10, Rīgā, LV-1050,
turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv tā vadītāja Ditas Rietuma un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Studija Lokomotīve”, reģistrācijas nr.: 40003442349,
Bruņinieku iela 28-57, Rīga, LV-1011, turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās
valdes priekšsēdētājs Roberts Vinovskis, no otras puses, kopā sauktas Puses, katra atsevišķi – Puse,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt režisora Jāņa Streiča pilnmetrāžas spēlfilmu
“MANS DRAUGS – NENOPIETNS CILVĒKS” (1975) un “SVEŠĀS KAISLĪBAS” (1983),
turpmāk – Filmas, digitalizēšanu un restaurāciju, turpmāk – Pakalpojumi, saskaņā ar iepirkuma
tehnisko specifikāciju, turpmāk – Tehniskā specifikācija, un Izpildītāja iepirkumā iesniegto
piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemas sastāvdaļas.
1.2. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus veikt laika posmā no Līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada
10.septembrim saskaņā ar sekojošu grafiku:
1.2.1. līdz 2016.gada 1.jūlijam – filmas “MANS DRAUGS – NENOPIETNS CILVĒKS”
digitalizēšana un restaurācija;
1.2.2. līdz 2016.gada 10.septembrim – filmas “SVEŠĀS KAISLĪBAS” digitalizēšana un restaurācija.
1.3. Šī Līguma 1.1.punktā noteiktos Pakalpojumus Izpildītājs veic ar saviem materiāltehniskajiem
līdzekļiem un personālu, nepieciešamības gadījumā piesaistot Pakalpojumu sniegšanai papildus
resursus, kuru vērtība ir ierēķināta līgumcenā.
1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un ka tajā norādītais darbu
apjoms ir realizējams atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.
2. Izpildītāja tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. Pakalpojumus sniegt savlaicīgi augsti profesionālā līmenī atbilstoši Tehniskajai specifikācijai
un piemērojamiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus;
2.1.2. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Pakalpojumu sniegšanu vai Pušu saistību
izpildi;
2.1.3. atbildēt Pasūtītājam par piesaistītā personāla darbu, izpildes termiņiem un kvalitāti;
2.1.4. savlaicīgi sniegt informāciju Pasūtītājam, ja Pakalpojumu izpildē Izpildītājam ir radušies šķēršļi
vai citi apstākļi, kurus viņš nevarēja iepriekš paredzēt;
2.1.5. pastāvīgi
informēt
Pasūtītāja
pārstāvi
(Uldis
Dimiševskis,
67358862;
uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv) par Pakalpojumu sniegšanas gaitu, kā arī iepazīstināt ar
digitalizētajiem filmu video un audio materiāliem;
__________________/Dita Rietuma/
_________________/Roberts Vinovskis/

2.1.6. visus materiālus, kas saistīti ar Līguma izpildi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (digitalizēto
Filmu izejmateriāli un faili, t.sk. subtitri SRT formātā, kā arī Filmu kopijas katrai filmai atsevišķi
LTO (nodošanai Arhīvā), DCP, DVD (5 gab.) un Blu-Ray (5 gab.) formātā) nodot Pasūtītāja
īpašumā reizē ar Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktiem.
2.2. Pasūtītāja vai tā pārstāvja pretenzijas pret Pakalpojumu kvalitāti Izpildītājam ir saistošas, un tās ir
novēršamas, tiklīdz tas ir iespējams.
2.3. Izpildītājs garantē Pakalpojumu kvalitāti, digitalizēto un restaurēto Filmu video un audio materiālu
atbilstību Tehniskajai specifikācijai. Izpildītājs uzņemas atbildību par visiem defektiem, kas
varētu nepieļaut vai kavēt digitalizēto Filmu publisku demonstrēšanu režisora Jāņa Streiča
jubilejas seansā, kas paredzēts 2016.gada septembrī.
2.4. Ja Pakalpojumu sniegšanas laikā Izpildītājs rada ar autortiesībām aizsargātus darbus, parakstot
pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas šādu darbu izmantošanas
tiesības (autora mantiskās tiesības) bez atsevišķas atlīdzības samaksas.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu nodrošināt
Izpildītāju ar Pakalpojumu veikšanai nepieciešamajiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem
Filmu materiāliem, dokumentāciju, kā arī ar visu nepieciešamo informāciju, kas ir atkarīga no
Pasūtītāja vai ir Pasūtītāja rīcībā;
3.1.2. apmaksāt pienācīgi sniegtos Pakalpojumus šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
3.1.3. nodrošināt, lai Pakalpojumu sniegšanas laikā Izpildītājam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis,
kurš ir tiesīgs risināt aktuālos Pakalpojumu sniegšanas gaitā radušos jautājumus.
3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja
tie neatbilst Līguma noteikumiem.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkādā veidā, bez saskaņošanas ar Izpildītāju un nemaksājot papildus
nekādu atlīdzību, izmantot jebkurus dokumentus, materiālus, t.sk. autora darbus, kuri ir izstrādāti
šī Līguma izpildes procesā.
4. Līgumcena un samaksas kārtība
4.1. Maksa par Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu ir 31 391,74 EUR
(Trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit četri centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas sakrīt ar Izpildītāja izteikto piedāvājumu
iepirkumā. Kopējā līgumcena ar PVN ir 37 984 EUR (Trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit četri euro).
4.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu šādā kārtībā:
4.2.1. avansā 30% (Trīsdesmit procenti) no līgumcenas ar PVN jeb 11 395,20 EUR (Vienpadsmit
tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro, divdesmit centi) 10 (desmit) darba dienu laikā no
Līguma parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4.2.2. 30 % (Trīsdesmit procenti) no līgumcenas ar PVN jeb 11 395,20 EUR (Vienpadsmit tūkstoši trīs
simti deviņdesmit pieci euro, divdesmit centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
1.2.1.punktā paredzētā pirmā nodevuma (filmas “MANS DRAUGS – NENOPIETNS
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CILVĒKS” digitalizēšana) pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4.2.3. atlikušos 40% (Četrdesmit procenti) no līgumcenas ar PVN jeb 15 193,60 (Piecpadsmit tūkstoši
viens simts deviņdesmit trīs euro, sešdesmit centi) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Līguma 1.2.2.punktā paredzētā otrā nodevuma (filmas “SVEŠĀS KAISLĪBAS” digitalizēšana)
un Pakalpojumu pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un
attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4.3. Izpildītājs veic ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto valsts noteikto nodokļu un nodevu nomaksu.
Līgumcenā ir ietvertas visas Izpildītāja izmaksas pienācīgai Pakalpojumu sniegšanai.
4.4. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas norēķiniem, nepieciešamo naudas
summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.
4.5. Par Līguma 4.2.punktā noteikto apmaksas termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (Nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru termiņa
nokavējuma dienu.
4.6. Par līguma 1.2.punktā noteikto termiņu ikreizēju nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 1% (Viena procenta) apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma dienu. Šajā
Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no kārtējā Pasūtītāja veicamā
maksājuma Izpildītājam vai piedzīts no Izpildītāja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.7. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām
pusēm, ja Izpildītāja pieļauto Pakalpojumu sniegšanas termiņu nokavējumu dēļ tiek kavēta vai
nepieļauta 2016.gada septembrī paredzētā digitalizēto Filmu publiska demonstrēšana režisora Jāņa
Streiča jubilejas seansā.
5.

Citi Līguma noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību
izpildei.
5.2. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu
ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem
Latvijas Republikas tiesību aktiem.
5.3. Visas izmaiņas šajā Līgumā izdarāmas rakstveidā un apliecināmas tādā pašā kārtībā, kā šis Līgums,
un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām, 1.pielikums uz 1 lapas, divos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei.
6. Pušu paraksti un rekvizīti:
Pasūtītājs:
NACIONĀLAIS KINO CENTRS
Reģ.nr. 90000022100
Peitavas iela 10,Rīga, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
Konta nr.: LV28TREL2220547006000
Kontaktpersona: Uldis Dimiševskis
Tālr.: 67358862
e-pasts: uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv
_______________/Dita Rietuma/

Izpildītājs:
SIA „STUDIJA LOKOMOTĪVE”
Reģ.nr.: 40003442349
Bruņinieku iela 28-57, Rīga, LV-1011
SEB banka, UNLALV2X
Konta nr.: LV98UNLA0001011469839
Kontaktpersona: Roberts Vinovskis
Tālr.: 29298667
e-pasts: rv@locomotive.lv
______________/Roberts Vinovskis/
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