LĪGUMS
par mākslinieciskās programmas nodrošināšanu
Datums
Vieta
Līguma numurs
Pasūtītājs

09.04.2019.
Ādažu novads
JUR 2019-04/280

Ādažu novada dome
90000048472
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Valsts kase
B/C kods: TRELLV22
k/n LV43TREL9802419010000
Paraksta tiesīgā persona
izpilddirektors Guntis Porietis
Pamats
Pašvaldības nolikums
Pasūtītāja
pilnvarotā Atbildīgā persona, kas organizēs Pasūtītājam noteikto
persona
pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli,
dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma
pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Ādažu Kultūras centra
vadītāja Linda Tiļuga, t. 9456335, e-pasts
linda@adazikultura.lv. Atbildīgajai personai jāpilda
pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo
noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada
pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo
Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu
izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot
Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu,
līgumsummas vai cenas izmaiņām.
Izpildītājs
Nosaukums/vārds, uzvārds Biedrība „Bravisimo”
Reģistrācijas Nr.
40008223963
Juridiskā adrese/adrese
Valdeķu iela 15-31, Rīga, LV-1004
Norēķinu konts
LV29UNLA0050022057644
Paraksta tiesīgā persona Valdes locekle Ieva Šteinberga
(juridiskām personām)
Pamats
(juridiskām Statūti
personām)
Kontaktinformācija
t. 29702585 (Ieva Šteinberga)
e-pasts e-menedzments@inbox.lv
Pasūtītājs un Izpildītājs abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja
piedāvājumu iepirkumā „Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos” (identifikācijas Nr.ĀND
2019/55 (turpmāk – Iepirkums)) un Iepirkumu komisijas 2019.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.5-302019/55-1) par tiesību piešķiršanu slēgt Iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Speciālie noteikumi:
Pakalpojums
Performances “Ziedu duets” un mākslinieciskās programmas ar operas
(Pasākums)
solistu piedalīšanos nodrošināšanu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos 2019”
Pakalpojuma
Ādaži, centrālā skatuve
sniegšanas vieta
Pakalpojuma
2019.gada 1.jūnijā, plkst.19.00
datums un laiks
Atlīdzība
par 3989,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 0 centi) bez
pakalpojumu
pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
(līgumcena)
Nav PVN maksātājs
Līgumcenas
10 dienu laikā no Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un
samaksas termiņš rēķina saņemšanas
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Norēķinu konts

II. Vispārīgie noteikumi:
1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt
Līguma Speciālajos noteikumos noteikto Pakalpojumu.
2. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu un pabeigtu ar
Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusēju
parakstīšanu.
3. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Pakalpojuma
nodošanas-pieņemšanas aktu, ja sniegtie Pakalpojumi
neatbilst Līguma noteikumiem, sastādot par to atsevišķu
aktu un vienlaikus vienojoties par cenas samazinājumu.
4. Pasūtītājs veic līgumcenas samaksu Izpildītājam
Līgumā noteiktajā termiņā, ieskaitot to Izpildītāja
bankas norēķinu kontā.
5. Pasūtītājam ir pienākums maksāt pilnu Pakalpojuma
cenu tikai tad, ja Pakalpojums nodrošināts kvalitatīvi,
savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja starp
Pusēm pastāv strīds par galējā norēķina apmēru,
Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt maksājuma izpildi līdz
vienošanās panākšanai, par šo periodu nokavējuma
procenti netiek aprēķināti.
6. Ja norēķini nav veikti rēķinā norādītajā termiņā un starp
Pusēm nepastāv strīds par galējo norēķinu, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā
no parāda summas par katru nokavēto dienu.
7. Ja Izpildītājs veic Pakalpojumu nekvalitatīvi vai pārkāpj
Līguma noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas
par katru tādu gadījumu, kā arī šādā gadījumā
Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam
nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek
ieturēts no līgumcenas.
8. Gadījumā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ nesniedz
Pakalpojumu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 500,00 EUR apmērā. Līgumsodam Līguma
izpratnē ir sodošs raksturs. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma atlīdzināt
Pasūtītājam zaudējumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
9. Izpildītājs:
9.1. samazina līgumcenu, ja Pakalpojums netiek sniegts
kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
9.2. pirms Pakalpojuma sniegšanas saskaņo ar Pasūtītāju
Pasākuma programmu;
9.3. ievēro tos Pasūtītāja norādījumus, kas minēti
Līgumā;
9.4. ja Pakalpojuma sniegšanā Izpildītājs piesaista trešās
personas, tad Izpildītājs uzņemas atbildību par šo
personu darbību;
9.5. nenodara zaudējumus Pasūtītājam;

9.6. ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus;
9.7. sniedz Pakalpojumu Pušu saskaņotā termiņā,
apjomā un vietā;
10. Pasūtītājs
10.1. veic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktajā
kārtībā, apmērā un termiņā;
10.2. sniedz Izpildītājam nepieciešamo informāciju,
kas nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai;
10.3. saskaņo ar Izpildītāju foto, audio vai video
ierakstu tehnikas izmantošanas nosacījumus visā
Pakalpojuma sniegšanas laikā un garantē, ka šie
nosacījumi tiks paziņoti apmeklētājiem;
10.4. uzņemas atbildību par autortiesību ievērošanu;
10.5. vienpusēji var atcelt Pasākumu un izbeigt
Līgumu pirms termiņa, rakstiski par to paziņojot
Izpildītājam ne vēlāk kā 7 dienas pirms
Pakalpojuma sniegšanas termiņa;
10.6. izvēlās Pasākuma repertuāru, kas saskaņots ar
Izpildītāju.
11. Puses ir materiāli atbildīgas viena otrai par zaudējumu
nodarīšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par normatīvo aktu
ievērošanu, sniedzot Pakalpojumu.
13. 6. un 7.punktā noteikto nokavējuma procentu un
līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību
izpildes, bez tam, Izpildītāja saistību neizpildes
gadījumā Pasūtītājs saglabā tiesības prasīt arī
līgumcenas samazinājumu.
14. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Tie var būt
valdības rīkojumi, lēmumi, ugunsgrēki, plūdi,
epidēmijas, streiki, embargo, ierobežojumi enerģijas
padevē un piegādes traucējumi, kā arī citi apstākļi, kas
Pusēm nav kontrolējami.
15. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar Līgumu, ko nevar
noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā,
saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.
16. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un
darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
17. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām,
tiesību un saistību pārņēmējiem.
18. Līguma grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai
tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas
abas Puses.
19. Līgums sastādīts uz divām lappusēm (Speciālajiem un
Vispārīgajiem noteikumiem), divos eksemplāros, pa
vienam katrai Pusei.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome

Izpildītājs: Biedrība „Bravisimo”

Izpilddirektors Guntis Porietis
09.04.2019.

Valdes locekle Ieva Šteinberga
___.___.2019.

