
 

 

RAŽOŠANAS PROCESU SADARBĪBAS UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMA MODEĻI

I.  SIA "POLIPAKS", reģistrācijas Nr. 40003283415, (“Polipaks”) nodrošina pilna cikla ražošanu, ieskaitot Dizaina failu 
pielāgošanu, krāsu atdalīšanu (LEN fails) un drukas plākšņu ražošanu pašu spēkiem. Ja Pircējs uzstāj, ka kādu no 
ražošanas procesiem tas veiks pats vai jebkura trešā persona, tai skaitā Repro uzņēmumi (“Repro uzņēmumi”), 
Pircējs pieņem un tam ir pienākums ievērot atbilstošo sadarbības modeli:

 1. Polipaks – visu dizaina failu sagatavošanu veic Polipaks pašu spēkiem.

 2. One-Up – Repro uzņēmums pielāgo dizaina failus, ņemot vērā Polipaks tehniskās un tehnoloģiskās iespējas.
 Visas prasības attiecībā uz gatavu produktu ir iepriekš jāsaskaņo. Drukas apliecinājumu un paraugus 
 iesniedz iepriekš. Polipaks veic kvalitātes pārbaudi, sagatavo izkārtojumu un ražo drukas plāksnes.

 3.  LEN faili – Repro uzņēmums nodrošina Polipaks LEN failus (gatavus failus drukāšanas plākšņu ražošanai),
 ņemot vērā Polipaks tehniskās un tehnoloģiskās iespējas. Visas prasības attiecībā uz gatavu produktu ir
 iepriekš jāsaskaņo. Drukas apliecinājumu un paraugus iesniedz iepriekš. Polipaks ražo drukas plāksnes.
 Gadījumā, ja pirmās palaišanas laikā presē tiek atklātas Repro kļūdas, darbs tiek noņemts no preses un
 preses dīkstāves izmaksas un drukas plākšņu atkārtotas ražošanas izmaksas tiek piestādītas Pircējam.

 4. Ārpus Polipaks ražotas drukas plāksnes –Repro uzņēmums nodrošina Polipaks drukas plāksnes, 
 ņemot vērā Polipaks tehniskās un tehnoloģiskās iespējas. Visas prasības attiecībā uz gatavu produktu ir
 iepriekš jāsaskaņo. Drukas apliecinājumu un paraugus iesniedz iepriekš.
 Gadījumā, ja pirmās palaišanas laikā presē tiek atklātas Repro kļūdas, darbs tiek noņemts no preses un 
 preses dīkstāves izmaksas tiek piestādītas Pircējam. Pircējs nodrošina labotas drukas plāksnes. Drukas
 plāksnēm nolietojoties, pircējs sedz drukas plākšņu atkārtotas izgatavošanas izmaksas.
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II.   Ja Pircējam ir pienākums veikt jebkuru maksājumu saskaņā ar šo pielikumu, šādu maksājumu uzskata par 
veicamu 14 dienu laikā no Polipaks e-rēķina iesniegšanas dienas, ja vien nav panākta cita vienošanās. 

III.   Gadījumā, ja Pircējs neveic maksājumus norādītajā termiņā, Polipaks ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai Pircējs 
maksā procentus 0,02% (divas simtdaļas) par kopējo kavēto summu par katru kavējuma dienu. Procentus sāk 
uzrēķināt no pirmās kavējuma dienas.

IV.   Neskatoties uz iepriekšminētajām tiesībām Polipaks drīkst apturēt jebkuru Polipaks saistību izpildi saskaņā ar 
pirkšanas-pārdošanas līgumu līdz brīdim, kad Pircējs izpilda savas saistības saskaņā ar šo pielikumu. Šādu Polipaks 
tiesību izmantošana nav uzskatāma par neizpildi, un Polipaks nevar tikt piemērotas nekādas sankcijas.
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