PAKALPOJUMU LĪGUMS
par mākslinieciskās programmas nodrošināšanu šlāgermūzikas festivālam „Vēl mirkli vasarā“
Rīgā,
2016.gada 09.augustā

Nr. SRM-16-534-lī

SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003982628, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs
Aivars Tauriņš, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā
Pasūtītājs, no vienas Līdzēji,
un
Fonds “KULTŪRA.LV”, reģ.Nr. 40008051664, tās valdes priekšsēdētāja Naura Vaļuma personā,
turpmāk saukts Izpildītājs, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras Līdzēji, abi kopā turpmāk saukti
Līdzēji,
pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.² panta sešpadsmito daļu un iepirkuma „Par mākslinieciskās
programmas nodrošināšanu šlāgermūzikas festivālam „Vēl mirkli vasarā“”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIARM-2016/52, rezultātiem, līguma priekšmeta CPV klasifikators 92312000-1 (mākslinieciskie pakalpojumi),
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt mākslinieciskās programmas nodrošinājumu
šlāgermūzikas festivālam “Vēl mirkli vasarā”” nodrošinot festivāla programmā paredzēto mūziķu
uzstāšanos festivālā 2016.gada 20.augustā saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju, turpmāk –
Pakalpojumi.
1.2. Pakalpojumu izpildes – saistību pilnīgas izpildes termiņš ir 2016.gada 20.-21.augusts, ievērojot Tehniskajā
specifikācijā (1.pielikums) norādīto Pakalpojumu izpildes sadalījumu posmos.
2. DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Izpildīto Pakalpojumu pieņemšana – nodošana notiek pēc to pilnīgas izpildes.
2.2. Par Pakalpojumu pieņemšanu - nodošanu Līdzēji sastāda pieņemšanas nodošanas aktus par noteiktajiem
izpildes posmiem un gala pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojumi nav sniegti pilnā apjomā vai neatbilst Tehniskajā specifikācijā
noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Pasūtītājs iesniegto pieņemšanas nodošanas aktu neparaksta un iesniedz
Izpildītājam rakstveida atteikumu, kurā norāda trūkumus izpildē, vai aktu paraksta un vienlaicīgi aktā
norāda uz konstatētajiem trūkumiem.
2.4. Par Pakalpojumu galīgās izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Darbs pilnā apmērā ir nodots Pasūtītājam
un to apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības:
3.1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Līguma 1.punktā noteiktie Pakalpojumi un to ietvaros paredzētā
mūziķu uzstāšanās tiks sagatavota un notiks savlaicīgi, festivāla programmā plānotajā laikā, tā norises
vietā un kvalitatīvi Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajos termiņos pilnā apjomā, ievērojot
spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības un Pasūtītāja intereses un norādījumus, kas
attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu.
3.1.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā rakstiski informē Pasūtītāja pārstāvi
par visiem apstākļiem, kas ietekmē Pakalpojumu izpildi un saskaņo tālāko rīcību.
3.1.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek novērstas jebkuras nepilnības
Pakalpojumu kvalitātē.
3.1.4. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto
zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Pakalpojumu izpildes laikā.
3.1.5. Izpildītājs apņemas izmantot Pasūtītāja sniegtos datus un informāciju vienīgi ar Līgumu uzņemto
saistību izpildei. Šādas informācijas nodošana trešajām personām vai izmantošana jebkuram citam
mērķim ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
3.1.6. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas
sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem;
3.1.7. Izpildītājs atbildīgs par autortiesību un blakustiesību ievērošanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā Līguma
izpilde laikā.
3.2. Pasūtītāja saistības
3.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojumu izpildei nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo
informāciju.
3.2.2. Pasūtītājs apņemas izvērtēt saņemto Darbu izpildi un parakstīt Pakalpojumu posmu un gala
pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no to iesniegšanas.
3.2.3. Pasūtītājam ir tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā nepieņemt nekvalitatīvi izpildītos Darbus un neveikt
Līgumā paredzētos kārtējos maksājumus līdz nepilnību novēršanai.
3.2.4. Pasūtītājam ir tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpties no Līguma.

4. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs apņemas par Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi samaksāt
Izpildītājam Līguma summu EUR 8569.31. Līguma summā Izpildītājs ietver visus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus.
4.2. Līguma summas maksājumu 100% apmērā no 4.1.punktā norādītās Līguma kopsummas Pasūtītājs veic 5
(piecu) dienu laikā pēc Tehniskajā specifikācijā norādītā visa pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas gala
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
4.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts pārskaitījums uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas
kontu.
5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
5.1. Līdzēji atbild viens pret otru saskaņā ar Līgumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem normatīvajiem
tiesību aktiem.
5.2. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu izpildes termiņu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), tad
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās
līgumcenas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes pienākuma.
5.3. Ja Pasūtītājs kavē rēķina samaksas termiņu (Līguma 4.2.punkts), tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no
Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās rēķina summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no
saistību izpildes pienākuma.
5.4. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, kādā no etapiem, tas atmaksā
Pasūtītājam visus līdz šim brīdim saņemtos maksājumus, kā arī maksā Līgumsodu 10% apmērā no Līguma
neizpildītās daļas kopējās vērtības.
5.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma kādā no Līguma 8.7.2. – 8.7.4.punktā noteiktajiem gadījumiem,
Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam visus līdz šim brīdim saņemtos maksājumus, kā arī maksā Līgumsodu 10%
apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas (bez PVN).
6. NEPĀRVARAMĀ VARA
6.1. Ja viens vai otrs Līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi
jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju
pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā nav iespējama Darbu izpilde, tad saistību izpildes
termiņš, Līdzējiem rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto
aizkavēšanos, ja Pasūtītājs šādu aizkavēšanos akceptē.
6.2. Līdzējs, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā
rakstiski paziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Līdzēju pienākums ir pienācīgi
apliecināt šādu apstākļu esamību.
7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
7.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt sarunu ceļā.
7.2. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma,
kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā
šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša
sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību
normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
8.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie
Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums
- „Tehniskā specifikācija”;
2.pielikums
- „Pretendenta piedāvājums”.
8.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, izņemot
gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8.4. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Līdzēju rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
8.5. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja Izpildītājam ir radušies
neparedzēti vai no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt Darbu nodošanu
Pasūtītājam un Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.
8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
8.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.7.1. tiesa pasludinājusi Izpildītāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju vai
reorganizāciju, kas traucē Izpildītājam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi;

pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Izpildītājs ir apzināti sniedzis
nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums.
8.7.3. Izpildītāja piesaistītie māksliniecisko programmu nodrošinošie mūziķi nevienojas par sadarbību ar
Izpildītāju (1.etaps) vai neturpina sadarbību ar Izpildītāju.
8.7.4. Izpildītājs neievēro Līgumā un tā pielikumos noteiktās saistības.
8.8. Līguma 8.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 2 (divu) darba dienu laikā pēc
attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot savstarpējus norēķinus.
8.7.2.

9. KONTAKTPERSONAS
9.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Līdzēju un uzrauga (koordinē) kvalitatīvu Līguma izpildi
ir SIA „Rīgas meži” Daļas „Mežaparks” projektu vadītājs Kaspars Erts, tālr. +371 28271267, e-pasts:
kaspars.erts@riga.lv .
9.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses, kas kontrolē un uzrauga (koordinē) kvalitatīvu Līguma izpildi ir Fonda
“KULTŪRA.LV”
valdes
priekšsēdētājs
Nauris
Vaļums,
tālr.+371
29469555,
e-pasts:
kultura.lv@hotmail.com.
9.3. Līdzēji apņemas iespējami savlaicīgi informēt viens otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā vai atsevišķu
personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI
Līdzēji ir atbildīgi par to, lai otrs Līdzējs tiktu savlaicīgi informēts par izmaiņām Līdzēju rekvizītos.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA „Rīgas meži”
Adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Reģ.Nr. 40003982628
PVN Nr.40003982628
Banka: AS DNB Banka
Konts: LV06RIKO0002013116269

Fonds “KULTŪRA.LV”
Adrese korespondencei: Bajāru iela 59-2a, Rīga
LV-1006
Juridiskā adrese: Marijas iela 16-92, RīgaLV-1011
Reģ.Nr. 40008051664
PVN Nr.----Banka: Nordea Banka AB
Konts: LV20NDEA0000084305705

_________________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

______________________________
Valdes priekšsēdētājs N.Vaļums

