Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
“Skatuves, gaismas un skaņas tehnikas noma”, identif. Nr. SIA-RM_2018/13

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SRM-18-208-lī
Rīgā,

2018.gada 23.aprīlī

SIA „Rīgas meži”, vienotais reģ. Nr. 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs,
no vienas puses, un
SIA “A-Sound”, vienotais reģ. Nr. 40003670700, tās valdes locekļa Agra Ieviņa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti kā Puses,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Skatuves, gaismas un skaņas tehnikas noma”,
identif.Nr.SIA-RM-2018/13 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt skatuves, gaismas un skaņas tehnikas
nomu Pasūtītāja organizētajiem pasākumiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma (turpmāk –
Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu (Līguma
1.pielikums) un Finanšu piedāvājums (Līguma 2.pielikums).
1.2. Pakalpojums ietver skatuves, gaismas un skaņas tehnikas montāžu, demontāžu, regulēšanu un
apkalpošanu.
1.3. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz ar saviem materiāliem, darbaspēku, izmantojot savu
transportu, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.
1.4. Pasākumu norises vieta: Rīga, Mežaparks.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
Līguma kopējā summa 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotā
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN Izpildītājs aprēķina un iekļauj rēķinos atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likuma nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.
Līguma 2.1.punktā noteiktā Līguma kopsumma ietver visas ar Līguma priekšmetā minētā
Pakalpojuma saistītās izmaksas (montāža, demontāža, transportēšana, noregulēšana, apkalpošana
u.c.), kas nepieciešamas pilnīgai Pakalpojuma sniegšanai.
Pakalpojuma vienības cena, kas norādīta Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums), netiek
pārskatīta visu Līguma darbības laiku.
Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas tādas iekārtas, kas nav norādītas Līguma
1.pielikumā, tad tās var pasūtīt tādā apmērā, kas nepārsniedz 10% no Līguma kopējās summas.
Līguma 1.pielikumā neiekļauto iekārtu cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju,
nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijas Republikā un nemainot Līguma kopējo summu.
Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma
sniegšanas, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas
dienas, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
Pasūtītājs ir tiesīgs 2 (divu) dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas iesniegt Izpildītājam
pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, norādot konkrētus trūkumus.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu.
Pakalpojuma nekvalitatīvas izpildes gadījumos, trūkumu novēršana vai atkārtota Pakalpojuma
sniegšana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Tehniskajā specifikācijā / Tehniskajā piedāvājumā norādītais
Pakalpojuma daudzums ir orientējošs un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var
pasūtīt Pakalpojumu atbilstoši reālajai nepieciešamībai.

3.

Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pirms katra pasākuma sākuma rakstiski paziņot
Izpildītājam par nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu konkrētajam pasākumam, norādot
Pakalpojuma izpildes vietu, laiku, izpildes (montāžas / demontāžas) termiņu;
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3.1.2. savlaicīgi iesniegt Izpildītājam māksliniekiem nepieciešamo iekārtu aprakstu (tehnisko
raideri), kā arī informēt par izmaiņām tajā un sniegt izsmeļošu informāciju par visiem
jautājumiem, kuri tieši vai netieši skar Izpildītāja vai pasākuma kvalitātes izpildes intereses;
3.1.3. nodrošināt brīvu piekļūšanu pasākuma norises vietai un elektropievadam, lai nodrošinātu
iekārtu uzstādīšanu un darbību;
3.1.4. veikt norēķinus ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu.
3.2. Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. Pakalpojuma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt
apakšuzņēmēju gadījumā, ja Izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs Pakalpojumu veic
neatbilstoši Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, nekvalitatīvi vai neievēro normatīvos
aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu
apakšuzņēmēja nomaiņu.
3.3. Izpildītājs apņemas:
3.3.1. veikt nepieciešamās aparatūras un citu iekārtu piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu un
nepārtrauktu ekspluatāciju Pasūtītāja organizētajiem pasākumiem, saskaņā ar Līgumu, tā
pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
3.3.2. izvietot iekārtas ar tādu aprēķinu, lai tās būtu gatavas uz Pasūtītāja norādīto laiku un
nodrošinātu to nevainojumu funkcionēšanu pasākumu laikā;
3.3.3. nodrošināt pasākumu norises vietu ar kvalificētu tehnisko personālu iekārtu apkalpošanai;
3.3.4. nodrošināt nepieciešamo tehnisko aprīkojumu ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms konkrētā
pasākuma, bet atsevišķos gadījumos Pasūtītāja rakstiskā pieprasījumā norādītajā laikā;
3.3.5. nodrošināt, ka izmantojamā aparatūra, iekārtas un prece ir sertificēta Latvijā. Izstrādājumu
un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā
un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja
garantiju;
3.3.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas par Pasūtītājam vai trešajām
personām Izpildītāja vai tā iesaistīto personu radītajiem zaudējumiem, apņemas sniegt
rakstisku paskaidrojumu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus;
3.3.7. pildīt saistības saskaņā ar darba aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības, drošības
tehnikas, vides aizsardzības noteikumiem un citām normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
3.3.8. nodrošināt laukuma ierobežošanu skatuves iekārtu tehniskās montāžas un demontāžas laikā,
nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām;
3.3.9. nekavējoties novērst Pasūtītāja pamatoti izteiktos norādījumus par atklātajiem Pakalpojumu
izpildes trūkumiem vai nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma noteikumiem
sniegtajiem Pakalpojumiem.
3.4. Izpildītāja tiesības:
3.4.1. saņemt visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un
nepieciešamo informāciju.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4. Pasūtījuma izpildes kārtība
Pasākuma dienā, pēc nepieciešamības, Izpildītājam 2 (divu) stundu laikā jāspēj nodrošināt
papildu tehnikas vienības.
Izpildītājam nav tiesību atteikt Pasūtītājam Līguma izpildi, izņemot šī Līguma 6.1.punktā
noteiktajos gadījumos.
Izpildītājam šī Līguma 1.1.punktā un Līguma 1.pielikumā paredzētā Pakalpojuma sniegšana
jāplāno tā, lai savlaicīgi, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā ierastos Pasākuma vietā, uzstādītu,
noregulētu un pārbaudītu Pasākumam nepieciešamo aparatūru un nodrošinātu kvalitatīvu
Pasākuma norisi. Pakalpojuma sniegšanas laiks tiek aprēķināts kā pasākuma norises laiks
plus 1 (viena) stunda pirms pasākuma oficiālā sākuma.
Nepieciešamības gadījumā Puses var organizēt Pušu pārstāvju tikšanos, lai apspriestu Līguma
izpildes gaitu.
Visas darbības, kas tiks veiktas Pasākuma ietvaros, Izpildītājs veic tikai pēc saskaņošanas ar
Pasūtītāju.
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4.6. Pēc Pasākuma īstenošanas Izpildītājam ir pienākums demontēt uzstādīto aparatūru un
sakārtot Pasākuma norises vietu sākotnējā paskatā.
4.7. Pēc Pasākuma īstenošanas Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem Pasūtījumu, abpusēji
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.8. Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu Puses paraksta ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu
laikā pēc Pasākuma īstenošanas dienas.
4.9. Abu Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts kalpo par pamatu galīgā norēķina
veikšanai ar Izpildītāju.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli
atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu līdz 100% (viens simts procents) apmērā no konkrētā
Pasākuma izmaksām, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja:
5.2.1. Izpildītājs neievēro Pasūtītāja noteiktos Pakalpojuma izpildes termiņus;
5.2.2. Izpildītāja vainas dēļ pasākuma norise notiek nekvalitatīvi;
5.2.3. Izpildītāja vainas dēļ netiek izpildīti šī Līguma 1.1.punktā minētie Pakalpojumi.
5.3. Ja Pasūtītājs neveic Pakalpojuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir
tiesības prasīt soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu.
5.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes.
5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par iekārtu tehnisko drošību. Izpildītājam, izvietojot aparatūru
jānodrošina apmeklētāju un pasākuma dalībnieku drošība.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

6. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē
nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi,
kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Ar nepārvaramu varu (force
majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt,
un, par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti,
blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un
rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu
uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai
institūcijai.
Puse, kurai iestājas Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs)
darba dienu laikā rakstveidā paziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir
iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
Ja Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu dēļ un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā
paredzētās saistības, neapdraudot Pasākuma norisi Līgumā noteiktajā termiņā, tad katra no
Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākās Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā
gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīgs prasīt no otras zaudējumus, kas saistīti ar Līguma
pārtraukšanu.
Nepārvaramas varas apstākļi netiek ņemti vērā, ja Puses par to neinformēja viena otru Līguma
6.2.punktā minētajā termiņā, vai nepārvaramas varas apstākļi ir tikai apgrūtinājuši Līguma
izpildi (nevis padarījuši to neiespējamu).
Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida
zaudējumiem.
7. Konfidencialitāte
Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības
laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija,
kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstiska,
mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.
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7.2. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas
tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas brīdi publiski
zināma.
7.3. Puses apliecina, ka otras Puses iesniegtos personas datus, drīkst apstrādāt tikai šajā līgumā
noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.4. Puses neveic nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses
interesēm vai prestižam.
8. Līguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses, un ir noslēgts uz 12
(divpadsmit) mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 2.1.punktā norādītā
Līguma summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
8.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes termiņš beidzas ātrāk nekā Līguma 2.1.punktā norādītā Līguma
summa, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu abpusēji par to vienojoties un
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Gadījumā, ja Līguma 2.1.punktā norādītā Līguma
summa beidzas ātrāk nekā Līguma 8.1.punktā norādītais izpildes termiņš, Līguma summa var
tikt palielināta Pusēm par to vienojoties, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
8.3. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.4. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja Izpildītājam
ir radušies neparedzēti vai no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt
pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, ja par minētajiem apstākļiem laikus Līgumā noteiktajā
kārtībā ir informēts Pasūtītājs. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja
izpratnē Izpildītāja argumenti nav pietiekami un Izpildītājs ir apzināti kavējis pakalpojuma
sniegšanas termiņus.
8.5. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam
atbilstošiem noteikumiem.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
8.6.1. Izpildītājs nenodrošina Līguma 1.1.punktā noteikto nomas Pakalpojumu vismaz
vienam Pasākumam.
8.6.2. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam,
Izpildītājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā
sniegtais apliecinājums.
8.6.3. Izpildītājs atkārtoti nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.
8.7. Līguma 8.6.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 8. (astotajā) dienā
pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot savstarpējus
norēķinus par veiktiem darbiem.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9. Vispārīgie noteikumi
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības
risināmas Latvijas Republikas tiesā.
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja
tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu
norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8:30 līdz
plkst. 17:00.
Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu
saistību un tiesību pārņēmējiem.
Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (saskaņo Pavadzīmes, sastāda aktus,
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pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
9.6.1. no Pasūtītāja puses – […], tel. Nr. +371 […], e-pasts: […].
9.6.2. no Uzņēmēja puses – […], tel. Nr. +371 […], e-pasts: […].
9.7. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 10 (desmit) lapaspusēm, tajā skaitā Līguma
pielikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam,
otrs – Uzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.8.Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi:
9.8.1. Līguma 1.pielikums – Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums.
9.9.2. Līguma 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
IZPILDĪTĀJS
SIA “A-Sound”
SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003670700
PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003982628
PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003670700
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga,
Juridiskā adrese: Purvciema iela 20-49, Rīga,
LV-1034
LV-1035
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Banka: […]
Rīga, LV -1029
Konts: […]
Banka: Luminor Bank AS
e-pasts: […]
Konts: LV06RIKO0002013116269
e-pasts: rigasmezi@riga.lv
___________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

___________________________
Valdes loceklis A.Ieviņš
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