LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2016.gada 18.maijā

Vecumnieku novada dome, vienotais reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese:
Rīgas iela 29, 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 pašvaldības izpilddirektors Guntis
Kalniņš (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „Skaņa V”, vienotais reģistrācijas Nr.43603073586, juridiskā adrese: Bauskas iela
16, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, tās vārdā,
pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes loceklis Ingus Liepa (turpmāk - Izpildītājs), no
otras puses, abi kopā līdzēji saskaņā ar iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
kārtībā „Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana
Vecumnieku novada domes pasākumos”, identifikācijas Nr. VND 2016/10, rezultātiem,
noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt ar skaņas un apgaismošanas
aparatūru un tās apkalpošanu Vecumnieku novada domes pasākumos (turpmāk –
Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pretendenta tehnisko piedāvājumu.
1.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz izmantojot savu darbaspēku un materiāli-tehniskos
līdzekļus.
1.3. Pakalpojums tiek sniegts no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2017.gada
17.maijam.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līguma summa bez PVN nepārsniedz 8576,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
septiņdesmit seši eiro, 00 centi). PVN tiek maksāts saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Izpildītājs Līguma slēgšanas brīdī nav PVN maksātājs.
2.2. Samaksa par Pakalpojuma sniegšanu tiek veikta pa daļām 10 (desmit) dienu laikā pēc
konkrētā pasūtījuma (pasākuma) nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas un pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu, naudu ieskaitot
Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
2.3. Avansa maksājums 40% no pasūtījuma summas tiek paredzēts tikai apskaņošanas
pakalpojuma komplekta Nr.3 pieprasījuma gadījumā, ko Pasūtītājs samaksā 10
(desmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu.
2.4. Līguma summā ir ietverti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā
transporta izdevumi.
2.5. Ja Pasūtītājam, pieņemot Pakalpojumu, ir iebildes par Pakalpojuma sniegšanas
kvalitāti vai apjomu, tas tiek fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā, kurā norāda
iebildumus, konstatētos trūkumus vai nepilnības.
2.6. Līguma 2.5.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības ieturēt 10 % no konkrētā
pasūtījuma summas par nekvalitatīvi sniegto Pakalpojumu. Saskaņā ar šo tiek veikta
2.1.punktā minētās summas pārrēķins atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā
fiksētajam Pakalpojuma izpildes faktiskajam stāvoklim.
2.7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu
naudas izteiksmē un pasūtīt Pakalpojumu nepieciešamajā apjomā (gan pakalpojumu
skaita ziņā, gan pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma ziņā), un tas nevar
būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju.
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3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pārstāvis, kas atbildīgs par pasākuma organizēšanu,
paziņojot Izpildītājam par Pakalpojuma nepieciešamo apjomu, konkrētu pasākuma
laiku un vietu vismaz 2(divas) kalendāra nedēļas pirms paredzētā pasākuma.
3.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanas drošību un ir atbildīgs par
nodarītiem zaudējumiem un kaitējumu, kas rodas Pakalpojuma sniegšanas laikā.
3.3. Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvi saskaņā ar vispārējām Pakalpojuma sniegšanas
prasībām šāda veida pakalpojumiem.
3.4. Izpildītājs apņemas:
3.4.1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu un pasūtījumu ar savām iekārtām,
rīkiem, resursiem, darbaspēku pilnā apjomā un labā kvalitātē saskaņā ar
Pasūtītāja norādījumiem;
3.4.2. veikt skaņas un apgaismošanas aparatūras (turpmāk-aparatūra) piegādi,
montāžu, uzstādīšanu un demontāžu;
3.4.3. nodrošināt aparatūras atbilstību tehniskajām un ekspluatācijas prasībām;
3.4.4. veikt aparatūras noregulēšanu;
3.4.5. nodrošināt kvalitatīvu un vienmērīgu apskaņošanu visā skatītāju laukumā;
3.4.6. nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu dažādu izpildītāju (koru, pūtēju orķestru,
simfonisko orķestru, folkloru kopu, lauku kapelu, instrumentālo un vokālo
solistu) apskaņošanu;
3.4.7. nodrošināt skatuves monitoru un skaņas apstrādes sistēmas darbību;
3.4.8. nodrošināt komutāciju skaņas aparatūrai;
3.4.9. nodrošināt aparatūras nepārtrauktu apkalpošanu un ekspluatāciju mēģinājuma
un pasākuma laikā;
3.4.10. izvietot un uzstādīt aparatūru atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības
normām un tā, lai netiktu apdraudēti skatītāji un dalībnieki;
3.4.11. Pakalpojuma izstrādes gaitā konsultēties ar Pasūtītāja pārstāvi un ņemt vērā
Pasūtītāja norādījumus par nepieciešamajām precizitātēm Pakalpojuma
sniegšanā;
3.4.12. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkuriem apstākļiem, kas padara
neiespējamu Pakalpojuma sniegšanu.
3.5. Izpildītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem uzticēt trešajām personām Pakalpojuma
atsevišķu daļu izpildi, saglabājot pilnu atbildību par Pakalpojuma sniegšanu kopumā.
Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja saistībām ar trešajām personām, kas radušās
veicot šī Līguma izpildi, tai skaitā saistībā ar skatuves un gaismas iekārtu nomu,
transportēšanu, pārnēsāšanu u.t.t.
3.6. Pasūtītājs apņemas:
3.6.1.sniegt visu nepieciešamo informāciju pēc Izpildītāja pieprasījuma, kas
nepieciešama Pakalpojuma kvalitatīvai veikšanai;
3.6.2. pieņemt Pakalpojumu un samaksāt Izpildītājam atlīdzību par kvalitatīvu, pilnā
apjomā un termiņā sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību;
3.6.3. brīdināt Izpildītāju rakstiskā veidā par jebkurām termiņu izmaiņām pasākumu
norises plānā, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms aprīkojuma montāžas sākuma,
par to nekavējoties rakstiskā veidā paziņojot Izpildītājam, nosūtot paziņojumu pa
faksu, e-pastu vai telefonu, vienlaicīgi nosūtot paziņojumu pa pastu;
3.6.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Pakalpojuma sniegšanas procesa stadijā veikt
Pakalpojuma sniegšanas un izmantoto materiālu kontroli.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā minēto termiņu ievērošanu.
4.2. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu, Izpildītājs atmaksā saņemto
avansu un Pasūtītājs piemēro līgumsodu šādā apmērā:
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4.2.1. ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu ne vēlāk kā 5 dienas pirms pasākuma –
piemēro līgumsodu 50% apmērā no tehniskajā piedāvājumā norādītās summas
par attiecīgo pasākumu;
4.2.2. ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu 4 - 1 dienu pirms pasākuma vai
pasākuma dienā– piemēro līgumsodu 100 % apmērā no tehniskajā piedāvājumā
norādītās summas par attiecīgo pasākumu;
4.2.3. Līguma 4.2.apakšpunktos minētajos gadījumos līgumsods var tikt ieturēts no
2.1.punktā noteiktās Izpildītajam izmaksājamās atlīdzības.
4.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no laikā nesamaksātās summas.
4.4. Katrs līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja rezultātā
tā viena līdzēja vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums otram līdzējam.
4.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par aparatūras iespējamiem bojājumiem, kas radušies
nelabvēlīgu laika apstākļu, elektrības padeves vai citu apstākļu dēļ, kurus Pasūtītājs
nespēja novērst ar tā rīcībā esošām saprātīgām metodēm.
4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par savas mantas saglabāšanu, nodrošinot aparatūras apsardzi.
4.7. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma nepildīšanu, ja šī
neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas (force majeure)
rezultātā, kuru līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar jebkādām, saprātīgām, tās
rīcībā esošām metodēm. Līdzēji nekavējoties paziņo viena otrai rakstveidā, norādot
nepārvaramas varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz abu pušu saistību
pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo
vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un
pienākumus. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt
Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas
saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
5.3. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski vienojoties.
5.4. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības pieņemt lēmumu par pasākuma atcelšanu,
ievērojot Līguma 3.6.3. punktā noteikto paziņošanas kārtību, un tā netiek uzskatīta
par Līguma saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai vienpusēju atkāpšanos no
Līguma.
5.5. Ja Izpildītājs ir sniedzis Pakalpojumu, par kuru pieņemšanas-nodošanas aktā ir
fiksētas iebildes trūkumi vai nepilnības saskaņā ar Līguma 2.5.punktu, vai divas
reizes Līguma darbības laikā atteicies sniegt Pakalpojumu, Pasūtītājam ir tiesības, 3
(trīs) dienas iepriekš nosūtot paziņojumu pa faksu, e-pastu vai paziņojot pa telefonu,
vienlaicīgi nosūtot paziņojumu pa pastu, izbeigt Līgumu vienpusēji, neatlīdzinot
Izpildītāja zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Līgums tiek
uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts nosūtītajā paziņojumā. Līguma
izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.
5.6. Jautājumus, kuri nav atrisināti Līgumā, līdzēji risina, pamatojoties uz Civillikumu un
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.7. Visi Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā, ja tie sastādīti rakstveidā un
apliecināti ar Pušu parakstiem un sagatavoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
67.1 pantu.
5.8. Visi strīdi, kuri izriet no Līguma, un kurus līdzēji nav atrisinājuši sarunu ceļā, tiek
risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
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5.9. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa
vienam eksemplāram katram līdzējam.
5.10. Pielikums- Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija uz 8 (astoņām)
lapām ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģ. Nr.LV90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki,
Vecumnieku
pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

Izpildītājs
SIA „Skaņa V”
Reģistrācijas Nr.43603073586
Adrese: Bauskas iela 16, Vecumnieki,
Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.,
LV-3933
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV74HABA0551041301770

___________________ G.Kalniņš

___________________ I.Liepa
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