PAKALPOJUMA LĪGUMS
par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vecumnieku novada
dalībnieku ēdināšanu
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015.gada 2.jūlijā

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas numurs 90009115957, adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā saskaņā
ar Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas izpilddirektors Guntis Kalniņš
(turpmāk – Pašvaldība), un
SIA „Skolu ēdināšanas serviss”, reģistrācijas Nr.50103491821, juridiskā adrese:
Andreja Saharova iela 1-106, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis
Vladimirs Kuzmins (turpmāk - Firma), no otras puses, kopā saukti Puses, pamatojoties uz
Vecumnieku novada domes Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, ievērojot
sešpadsmitās daļas 1.punkta noteikumus (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļa),
rīkotā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku Vecumnieku novada dalībniekiem”, iepirkuma identifikācijas Nr.VND
2015/16 (turpmāk –iepirkums) rezultātiem un SIA „Skolu ēdināšanas serviss” iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):
1. Līguma priekšmets
Firma nodrošina XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vecumnieku novada
dalībnieku, pārstāvju un apkalpojošā personāla (turpmāk – Dalībnieku) ēdināšanu Rīgas
88.vidusskolā, Ilūkstes iela 30, Rīgā no 2015. gada 5.jūlija līdz 2015. gada 12.jūlijam.
2. Pušu pienākumi un atbildība
2.1. Firma nodrošina Dalībnieku ēdināšanu atbilstoši līguma 1.pielikumā
norādītajam Dalībnieku skaitam un ēdināšanas grafikam un saskaņotai XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma vienotajai ēdienkartei
(līguma 2. pielikums), nodrošinot normatīvajos aktos noteikto sanitāri higiēnisko normu
ievērošanu.
2.2. Firma nodrošina Dalībniekiem dzeramā ūdens pieejamību (t.sk. starp
ēdienreizēm) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.3. Firma nodrošina Dalībnieku ēdināšanu, saskaņojot savu darbību ar Pārtikas un
veterināro dienestu. Firmas darbiniekiem, kuri nodrošina Dalībnieku ēdināšanu, ir veikta
veselības pārbaude atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.4. Firmai jābūt noslēgtam līgumam ar 1.punktā minēto skolu par telpu nomu uz
Dalībnieku ēdināšanas laiku.
2.5. Firma garantē, ka nav pārkāpumu ugunsdrošības un darba drošības
nodrošinājumā.
3.

Norēķinu kārtība

3.1. Pašvaldība atbilstoši līguma 1.pielikumā noteiktajam Dalībnieku skaitam un
ēdināšanas grafikam un finanšu piedāvājumam (līguma 3.pielikums) veic apmaksu par
Firmas organizēto ēdināšanu.
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3.2. Kopējā līguma summa ir 5795,98 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit
pieci euro un 98 centi), t.sk. PVN 21%. Līguma summa bez PVN ir 4790,07 (četri
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un septiņi centi).
3.3. Avansa summa 50 % apmērā no kopējās līguma summas, t.i., 2897,99 EUR
(divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un 99 centi), t.sk. PVN 21%,
pamatojoties uz Firmas iesniegto rēķinu Pašvaldībai, tiek pārskaitīta uz šajā līgumā
norādīto Firmas kontu līdz 2015.gada 6.jūlijam.
3.4. Atlikusī līguma summa 2897,99 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit
septiņi euro un 99 centi), t.sk. PVN 21%, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanasnodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Firmas rēķina saņemšanas tiek pārskaitīta uz
šajā līgumā norādīto Firmas kontu.
4. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus ar līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā, bet, ja radušos
strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, Puses tos risina tiesā saskaņā ar
spēkā esošo likumdošanu.
6.

Papildu nosacījumi

6.1. Gadījumā, ja šī līguma 3.2.punktā minētā summa par Dalībnieku ēdināšanu
netiek veikta līguma 3.3.punktā norādītajā termiņā, Firmai ir tiesības atteikt ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu.
6.2. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti
rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.
6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 1., 2. un
3.pielikumu, katra Puse saņem pa vienam eksemplāram, un abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
Pašvaldība
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr.LV90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
AS “Swedabank”
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

Firma
SIA „Skolu ēdināšanas serviss”
Reģistrācijas Nr. 50103491821
PVN reģ. Nr. LV50103491821
Juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 1106, Rīga, LV-1082
tālrunis 29176811
e-pasta adrese: ses@psv.lv
Banka: AS Citadele Banka
Konta Nr. LV47PARX0013298290001
Kods: PARXLV22

_____________________ G.Kalniņš

_______________ V.Kuzmins
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