LĪGUMS Nr. 1.9.1/37
par pārvietojamas skatuves komplekta piegādi
Rēzeknē

2021. gada 24. maijā

Balvos

2021. gada 24. maijā

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 42403026217 (turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”), kuras vārdā uz Statūtu un pilnvarojuma pamata rīkojas valdes locekle Diāna
Zirniņa, no vienas puses, un SIA „Diogens audio”, reģistrācijas Nr. 43203002997 (turpmāk
tekstā – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Ilgoņa Puncula personā, kurš darbojas uz Statūtu
pamata, no otras puses,
turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī „Puses”, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā
„Līgums”:
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs veic pārvietojamas skatuves komplekta
piegādes darbus atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums), turpmāk
tekstā – Darbi.

1.2.

Darbu izpildes laiks – līdz 2021. gada 22. jūnijam.
2.

Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.

Kopējā samaksa par Darbiem tiek noteikta EUR 21450 (divdesmit viens tūkstotis četri
simti piecdesmit euro) un PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa.

2.2.

Līguma summa ietver Darbu izmaksas, palīgmateriālu un darbinieku piegādes
izdevumus līdz Līgumā norādītajai izpildes vietai, nodokļus un nodevas, kā arī visus
citus iespējamos ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.

2.3.

Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu
kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam par darbu izpildi.

2.4.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3.

Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs veic Darbus Pasūtītājam piederošajā (valdījumā nodotajā) Austrumlatvijas
koncertzāles ēkā Pils ielā 4, Rēzeknē.
3.2. Pasūtītājs, pieņemot Darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un izteikt viedokli par
kvalitāti. Ja Darbi neatbilst Līguma noteikumiem vai konstatēti defekti, Pasūtītāja
pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt
un neapmaksāt Darbus. Izpildītājs nekavējoties novērš aktā konstatētos trūkumus par
saviem līdzekļiem un apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes
nokavējumu.
3.3. Darbi uzskatāmi par nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji)
parakstījuši pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu

laikā celt pretenzijas par Darbu pieņemšanas laikā nekonstatētiem defektiem, Darbu
neatbilstību Līguma noteikumiem vai kvalitātes prasībām. Ja Pasūtītājs ir cēlis
pamatotas pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums
nekavējoties par saviem līdzekļiem novērst defektus un maksāt Pasūtītājam līgumsodu
par Darbu izpildes nokavējumu.
4. Darbu kvalitāte un garantijas

4.1. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Darbi atbilst attiecīgo priekšmetu kategorijas
tehnisko parametru aprakstam, to ražotāju tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.2. Izpildītājs apliecina, ka Darbiem ir viena gada garantija un uzņemas pilnu materiālu
atbildību pret Pasūtītāju šinī sakarā.
4.3. Ja Līguma darbības laikā Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma
noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par
Darbu neatbilstību, tie pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta
pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību norāda
eksperta atzinums.
5. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
5.2. Par Darbu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam
maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu.
5.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt
Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena procenta) apmērā no termiņā
nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu.
5.4. Šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes, un Puses var prasīt kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma noteikumu
izpildīšanu.
5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure)
iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus
Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
6. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz
līgumsaistību pilnīgai izpildei.
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par
to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par
brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā vai elektroniski noformēts, parakstīts un otrai
Pusei nosūtīts paziņojums.
7. Noslēguma jautājumi

7.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu
izpildi.
7.2. Grozījumi un papildinājumi, kuri nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī Līguma
ietvaros, izmaina līguma noteikumus vai izbeidz šo līgumu, stājas spēkā pēc to
noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas.
7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības, vai
kādi Līgumā minētie rekvizīti (tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, pasta
adreses, bankas konts), tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse
neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka saistības ir pilnībā izpildītas, lietojot šajā
Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
7.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.
7.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos
punktos. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā,
nosūtot uz Līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Puses adresi, nosūtot pa
elektronisko pastu, pa pastu vai nododot personīgi.
7.7. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.
7.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 3 (trīs)
lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un tam ir pielikums „Finanšu
piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”
PVN reģ. Nr. LV42403026217
jur.adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601

SIA „Diogens audio”
PVN reģ. Nr. LV43203002997
jur.adrese Ezera iela 40-52, Balvi, LV-4501
faktiskā adrese Partizānu iela 47, Balvi, LV4501
tālrunis: 64521050, 29107850
e-pasts: ilgonis@diogens.lv
banka: AS „SEB banka”
kods UNLALV2X
konta LV97UNLA0024000467044

tālrunis: 22020206, 28603736
e-pasts: koncertzale@rezekne.lv
banka: AS “SEB banka”
kods UNLALV2X
konts LV70UNLA0050020915701

_____________________________
Valdes locekle / Diāna Zirniņa /

__________________________
Valdes loceklis / Ilgonis Punculs /

