PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. LU CFI 2019/16/ERAF

Rīgā, 2019.gada 15.jūlijā

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, turpmāk tekstā – LU CFI, tās direktora vietnieka
Anatolija Šarakovska personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas
institūta nolikumu (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 380) un
direktora 2019.gada 13.maija rīkojumu nr.128-p, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas

puses, un
FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru atbilstoši Statūtiem
pārstāv tās valdes loceklis Jevgeņijs Fortūna, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi saukts arī Puse un abi kopā saukti Puses,
Pamatojoties uz:
(A)

LU CFI iepirkumu “Patentu konsultāciju pakalpojums”, ID Nr. LU CFI 2019/16/ERAF, kurā
Izpildītājs iesniedza, iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu (Pielikums nr.1);

(B)

LU CFI iepirkumu komisijas 2019.gada 03.jūnija lēmumu par iepirkuma līguma izpildes tiesību
piešķiršanu Izpildītājam;

Noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

1.
1.1.

Līguma priekšmets

Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs ir apņēmies sniegt pēc Pasūtītāja pieprasījuma patentmeklējumu,
patentu pieteikumu sagatavošanas, izskatīšanas un reģistrācijas pakalpojumus, turpmāk tekstā
Pakalpojums, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja sniegto piedāvājumu un Līguma
noteikumiem.

1.2.

Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja labā Pakalpojumus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma
aizsardzību, nodrošinot nepieciešamos aizsardzības pasākumus.
2.

2.1.

Līguma darbības laiks

Līguma darbības laiks: 4 (četri) gadi, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad
Pakalpojums sniegts par visu Līguma summu, ja tas notiek ātrāk par 4 (četriem) gadiem.

2.2.

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei.

2.3.

Pēc Līguma parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.
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2.4.

Puses vienojas par Līguma ietvaros sniedzamajiem Pakalpojumiem un to izpildes provizorisku
grafiku, kurā norādītie izpildes termiņi ir saistoši Izpildītājam.

2.5.

Pasūtītājs pie katra no Pakalpojumiem attiecībā uz konkrētu patentu, norāda atbildīgo kontakpersonu
(projekta vadītāju), identificē projektus (pilniem nosaukumu un numuru), no kuru līdzekļiem tiks
veikta Pakalpojumu apmaksa.

3.
3.1.

Līguma summa un samaksas kārtība

Līguma kopējā maksimālā summa par visu Pakalpojumu kopumu ir EUR 41,999 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi) neskaitot PVN.

3.2.

Izpildītājam ir pienākums veikt sniegto pakalpojumu apjoma uzskaiti, norādot pakalpojuma veidu un
piemērojot piedāvāto stundu likmi, nepārsniedzot noteiktiem pakalpojumiem Izpildītāja piedāvājumā
noteiktās maksimālās cenas (Pielikums Nr. 1).

3.3.

Nodevas (maksājumus) par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību veic Pasūtītājs. Izpildītājs nenes
atbildību par Pasūtītāja nesamaksātām vai nesavlaicīgi samaksātam nodevām, kā arī no tā izrietošām
tiesiskām sekām.

3.4.

Par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu izpildi ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 10. Datumam
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Nodošanas–pieņemšanas aktu ar sniegto pakalpojumu apjoma uzskaiti,
norādot pakalpojuma veidu un piemērojot piedāvāto stundu likmi. Pasūtītājs veic sniegto pakalpojumu
apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga
Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.5.

Par Līguma 2.3. punktā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs
aprēķināt un ieturēt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no viena procenta) apmērā no Līguma
kopējās cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās
cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Ja Izpildītāja kavējums pārsniedz 20
(divdesmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

3.6.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un neveikt Pakalpojuma apmaksu un/vai pieprasīt
Izpildītājam atmaksāt apmaksātos Pakalpojumus, ja Izpildītājs nevar pierādīt patentu pieteikumu
iesniegšanas faktu (par pierādījumu kalpo patenta pieteikuma saņemšanas apstiprinājums no patentu
iestādes) un nav brīdinājis par kavējumu un tā iemesliem.

3.7.

Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā attiecīgā rēķina summu, Izpildītājam ir tiesības
piedzīt maksājuma kavējuma naudu 0,1% (viena procenta demistā daļa) apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā
nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

3.8.

Izpildītājs, sagatavojot rēķinu un Nodošanas- pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju ar projektu
(nosaukums un numurs), kā arī Līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja Izpildītājs nav iekļāvis
šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir
tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto
summu līdz brīdim, kad Izpildītāja sagatavotie dokumenti atbilst tālāki to iesniegšanai projektu
izdevumu atskaitēs.

4.
4.1.

Izpildītāja pienākumi

Izpildītājam, veicot ar šo Līgumu uzņemtos pienākumus, ir jāpilda Pasūtītāja norādījumi.
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4.2.

Izpildītājam ir tiesības pārstāvēt Pasūtītāju Latvijas Republikas un citās administratīvajās un tiesu
institūcijās, tai skaitā Latvijas Republikas Patentu valdē, Eiropas patentu iestādē un Pasaules
intelektuālā īpašuma organizācijā, veicot ar šo Līgumu uzņemtos pienākumus.

4.3.

Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama ar šo
Līgumu uzņemto pienākumu veikšanai.

4.4.

Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja vārdā informāciju Latvijas Republikas un citās iestādēs,
kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanai.

4.5.

Saistībā ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanu, Izpildītājs nedrīkst atrasties interešu konfliktā
attiecībā pret Pasūtītāju.

4.6.

Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pakalpojums, kuru izpilda Izpildītājs
neatbilst Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājam jānovērš norādītie trūkumi, kurus
konstatējis Pasūtītājs, uz sava rēķina un Pasūtītāja norādītajā laikā.

5.
5.1.

Pasūtītāja pienākumi

Pasūtītājam jāmaksā Līguma 3.1 punktā norunātā atlīdzība par Izpildītāja veiktajiem Pakalpojumiem,
saskaņā ar Izpildītāja piedāvātajām stundu likmēm un noteiktajām maksimālajām cenām Pasūtītāja
iepirkumā.

5.2.

Pasūtītājam laicīgi jādod rīkojumi Izpildītājam Līguma 1.punktā uzskaitīto darbību veikšanai un
jānodrošina, ka tā nozīmētās atbildīgās kontakpersonas ir veicina Pakalpojuma izpildi.

5.3.

Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā jāsagatavo un jāsniedz Izpildītāja pieprasītā
informācija, kas nepieciešama Izpildītājam Pakalpojumu veikšanai.

5.4.

Pasūtītājam ir pienākums veikt visus Patentu iestāžu noteikto nodevu maksājumus.

6.
6.1.

Konfidencialitāte

Izpildītājam Līguma izpildē nav tiesību jebkādā veidā izpaust trešajām personām informāciju, kas tam
ir kļuvusi zināma Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Pakalpojumu izpildi.

6.2.

Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma Konfidencialitātes noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas devējam nodarīto kaitējuma rezultātā
radušos saudējumu atlīdzību.

6.3.

Izpildītājam jānodrošina un viņš ir atbildīgs, lai Līgumā iekļauto konfidencialitātes atrunu ievērotu
Izpildītāja piesaistītās personas, kuras iesaistītas Līguma izpildē, iesniedzot Pasūtītājam minēto
personu parakstītus apliecinājumus Līguma parakstīšanas brīdī.

6.4.

Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes procesā iegūtās ziņas un informāciju Izpildītājs nekādā veidā
neizmantos ne savā, ne trešo personu labā.

6.5.

Izpildītājs apliecina, ka ne Līguma laikā, ne arī pēc Līguma izbeigšanās Izpildītājs ne ar vienu trešo
personu neapspriedīs vai neatklās Līgumā minētās ziņas un informāciju. Šis nosacījums nav
attiecināms uz Izpildītāja piesaistītu ekspertu, kas nepieciešams Pakalpojuma izpildei, taču
Izpildītājam ir jānodrošina, ka eksperts ievēro konfidencialitātes prasības.

6.6.

Šajā nodaļā minētie nosacījumi ir spēkā nenoteiktu laiku, arī pēc Līguma termiņa beigām.

7.

Nobeiguma noteikumi
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7.1.

Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

7.2.

Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

7.3.

Puse vienojas, ka tām ir saistoša sarakste, kas veikta izmantojot Līgumā norādīto elektronisko pastu.

7.4.

Līgums var tikt izbeigts pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās.

7.5.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma
izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas, kas attiecināmas uz Izpildītāju.

7.6.

Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām. Visiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie
Izpildītāja. Līguma 1. pielikums „Tehniskā un finanšu piedāvājums” ir tā neatņemama sastāvdaļa.

7.7.

Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav atrisināmas
pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7.8.

Pušu atbildīgās personas šī Līguma izpildes laikā:
7.8.1. Pasūtītājs nozīmē Ieva Lācenberga - Rocēna, tālrunis: 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv.
7.8.2. Izpildītājs nozīmē Jevgeņija Fortūnu, tālrunis 67223450, e-pasts: foral@foral.lv.

8.

Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra, Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,

Juridiskā adrese: Kalēju iela 14 - 7, Rīga, LV-1050

LV-1063
NM reģ.Nr. LV90002124925

PVN reģ.Nr.: LV40103030395

Norēķinu konts: LV89UNLA0002000141725

Norēķinu konts: LV59UNLA0055001105807

Banka: AS „SEB banka”

Banka: A/S SEB BANKA

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas kods: UNLALV2X

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

______________________________

______________________________

Anatolijs Šarakovskis

Jevgeņijs Fortūna
Z.v.

Z.v.
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