Pasūtītāja reģistrācijas Nr.5-6/16

LĪGUMS
par videovizītkaršu izstrādi
Rīgā

2017.gada 16.februārī

VSIA „Latvijas Koncerti”, Reģ. Nr. 40003374610, tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā,
kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Iepirkuma LK-2017-6 uzvarētājs, Reģ. Nr. _________, tās valdes locekļa ____________
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma 26.pakalpojumu kategoriju
(92312200-3 Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo
mākslinieku sniegtie pakalpojumi) un Pasūtītāja veikto iepirkuma procedūru ar identifikācijas
numuru LK-2017-6, noslēdz šo līgumu par autordarba radīšanu, turpmāk – Līgums:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas radīt autordarbu – videodarbus - audiovizuālus
materiālus (t.sk.reklāmas) koncerta „Lielās Mūzikas Balva 2016 pasniegšanas
ceremonija” (turpmāk – Pasākums) vajadzībām, turpmāk kopā – Uzdevums.
Pasākuma norises laiks un vieta: koncerts “Lielās Mūzikas balvas 2016 pasniegšanas
ceremonija” – 2017.gada 7.marts plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās operas Lielā zālē, Rīga.
Uzdevuma ietvaros Uzņēmējs:
1.3.1. sagatavo vizītkartes par Lielās Mūzikas balvas 2016 nominantiem;
1.3.2. sagatavo Pasākuma pārraides (raidījuma) galviņu LTV tiešraidei, iekļaujot
mākslinieciski ietvertu norādi uz Pasākuma ģenerālsponsoru „Hennessy”;
1.3.3. sagatavo titru paneli LTV tiešraidei;
1.3.4. nodrošina augstākminēto materiālu demonstrēšanu uz Lielās mūzikas balvas
scenogrāfijas elementiem Pasākuma un mēģinājumu laikā (2017.gada 7.marts
plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās operas Lielā zālē, Rīga).
Uzņēmējs nodod Pasūtītājam veikto Uzdevumu video ieraksta formātā, nosūtot to uz epastu: _____________________ līdz 2017.gada 6.marta plkst.9.00.

2. Līdzēju saistības
2.1. Pasūtītājs apņemas:
2.1.1. savlaicīgi sniegt Uzņēmējam Uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju;
2.1.2. savlaicīgi iepazīstināt Uzņēmēju ar veicamā Uzdevuma specifikāciju un prasībām;
2.1.3. samaksāt Uzņēmējam par veikto Uzdevumu atlīdzību saskaņā ar Līguma
3.punkta noteikumiem;
2.1.4. ievērot Uzņēmēja tiesības uz autorību.
2.2. Uzņēmējs apņemas:
2.2.1. veikt Uzdevumu Līguma 1.5.punktā noteiktajā termiņā pilnā apjomā un labā
kvalitātē apzinīgi un rūpīgi, izmantojot savus resursus, līdzekļus, zināšanas,
pieredzi, prasmes un iemaņas;
2.2.2. nodrošināt Līguma 1.3.punktā minēto videodarbu izgatavošanu;
2.2.3. nodrošināt nepieciešamo aparatūru un līdzekļus videodarbu eksponēšanai uz
Pasākuma scenogrāfijas elementiem un nodrošināt to apkalpošanu;

2.2.4. nodrošināt video darbu eksponēšanu uz Pasākuma scenogrāfijas elementiem
Pasākuma un Pasākuma mēģinājumu laikā.
2.2.5. slēgt visus nepieciešamos līgumus ar trešajām personām, lai nodrošinātu veiksmīgu
Uzdevuma veikšanu. Nodrošināt Līguma 4.punkta ievērošanu gadījumā, ja līgums ar
trešajām personām tiek slēgts par autordarba radīšanu, kas tiks izmantots
Uzdevuma izpildē;
2.2.6. nodrošināt visu Uzdevuma veikšanai nepieciešamā materiāltehniskā aprīkojuma
nomu;
2.2.7. jebkurus neskaidros jautājumus par Uzdevuma veikšanu risināt vienojoties ar
Pasūtītāja pilnvaroto personu.
2.3. Par visiem ar Pasākuma organizēšanu un norisi saistītajiem jautājumiem Uzņēmējs
kontaktējas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu - projektu vadītāju ___________ (mob. tel.
_________, fakss __________, e-pasts: _________________________). Pilnvarotā
persona no Uzņēmēja puses – Iepirkuma LK-2017-6 uzvarētājs (mob. tel. ________, epasts: _________________).

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
Līguma kopējā summa ir EUR ___________ (euro, centi), tai skaitā normatīvajos aktos
noteiktais pievienotās vērtības maksājums.
Pasūtītājs veic Līguma summa apmaksu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu pēc
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana un Uzņēmēja rēķina saņemšanas, bet ne
vēlāk kā līdz 2017.gada 20.martam. Ja rēķins ir saņemts pēc norādītā datuma – 5
(piecu) darba dienu laikā no Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
Ja Pasūtītājs neveic maksājumus noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt soda
naudu 0,5% apmērā no attiecīgās maksājamās Līguma summas par katru kavējuma
dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
Ja Izpildītājs neveic Uzdevumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot
Izpildītājam sodu naudu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavēto
stundu no Līguma 1.4.punktā minētā termiņa.
Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Uzdevumu līdz Pasākuma sākumam (2017.gada 7.marta
plkst.09.00), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt soda naudu 100% apmērā no Līguma
summas. Pēc soda naudas samaksas Izpildītājs tiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

4. Autortiesības
4.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
4.2. Līdzēji vienojas, ka visas mantiskās autortiesības un/vai blakus tiesības uz darbu
(videodarbi), kas radīts, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi saskaņā ar šo Līgumu, ir
nodotas Pasūtītājam. Pasūtītājam LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos autordarbus Līguma noslēgšanas
laikā zināmā vai pēc tam atklātā, vai izgudrotā veidā pēc Pasūtītāja ieskatiem visā
pasaulē (tai skaitā, publiskot, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt pieejamu sabiedrībai
u.c.). Autortiesību un/vai blakus tiesību atlīdzība ir ietverta Līguma summā, kas tiek
maksāta saskaņā ar šī Līguma 3.punkta noteikumiem.
4.3. Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros izstrādātie videodarbi ir jaunrades produkts un tā
radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu autortiesības
vai intereses un ka Līgums nav pretrunā ar citiem par Līguma priekšmetu noslēgtiem
līgumiem. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā.

5. Līdzēju atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība
5.1. Līdzēji apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
5.2. Ja kāda no Pusēm pilnībā vai daļēji neizpilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības, tā
atlīdzina otram Līdzējam šādas neizpildes rezultātā radušos zaudējumus.
5.3. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību izpildi termiņā un labā kvalitātē. Līdzēji
apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otra Līdzēja vai
Pasākuma prestižam.
5.4. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām iespējamām saistībām pret visām trešajām
personām, kuras Uzņēmējs ir iesaistījis Uzdevuma veikšanā.
5.5. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde
radusies ārkārtas apstākļu (dabas stihija, karš, vispārējs streiks, epidēmija un citos ar
jēdzienu Force majeure apzīmējamos gadījumos; fiziskas personas slimības gadījumā
ārsta izziņa ir obligāta) ietekmes rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt, novērst,
ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību vai arī Latvijas Republikas Saeimas, valsts
un pašvaldību kompetento iestāžu pieņemto vispārsaistošo normatīvo aktu rezultātā.
5.6. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem Līguma laušanas vai savu
saistību nepildīšanas gadījumā, šādu apstākļu iestāšanās ir jāpierāda otram Līdzējam.
5.7. Domstarpības, kas rodas Pusēm sakarā ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, strīdi tiek risināti LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.8. Uzņēmējs nes atbildību par darba drošības un aizsardzības noteikumu ievērošanu
Uzdevuma izpildes laikā, kā arī nodrošina, ka tā darbinieki ievēro darba drošības un
aizsardzības noteikumus.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6. Īpaši noteikumi
Uzdevuma veikšanas izpildes ietvaros Uzņēmējs apņemas neizpaust konfidenciāla,
slepena rakstura informāciju, tajā skaitā valsts, komerciālos un citus noslēpumus, kas ir
saistīti ar Pasūtītāja darbību, gan šī Līguma darbības laikā, gan pēc šī Līguma darbības
laika termiņa beigām, kā arī neveikt darbības, kas varētu kaitēt Pasūtītāja reputācijai
sabiedrībā.
Par Līguma darbības gaitā uzticētajām materiālajām vērtībām Uzņēmējs nes materiālo
atbildību pilnā apmērā.
Līdzēji par Uzdevuma veikšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.
Nekvalitatīvi vai nepilnīgi veiktu Uzdevumu, Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt. Gadījumā,
ja Uzdevuma izpildē ir konstatēti būtiski trūkumi un var konstatēt Uzņēmēja vainu,
Līdzēji to fiksē pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tajā faktisko Uzdevuma izpildes
apjomu. Saskaņā ar augstākminēto Uzņēmējs veic Līguma 3.punktā noteiktās atlīdzības
pārrēķinu, atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā fiksētajam izpildes faktiskajam
stāvoklim.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Abas Līdzēji ir izlasījuši Līgumu, sapratušas Līguma saturu un apzinās ar Līgumu
uzņemtās saistības. Tas satur abu Līdzēju pilnīgu vienošanos un visas izmaiņas un
papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja minētās izmaiņas
izdarītas rakstveidā un apstiprinātas ar abu Līdzēju parakstiem. Jebkura šāda rakstiska
vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citu šo Līguma
punktu spēkā esamību.

7.3. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī visām tām fiziskām un juridiskām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus vai ieņem viņu vietas. Šajā gadījumā
Līgums netiek pārslēgts.
7.4. 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 kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš kā fiziska persona pats uzņemas visas
saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
7.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
7.6. Līgums sagatavots 3 (trīs) identiskos eksemplāros, kur 2 (divi) eksemplāri glabājas pie
Pasūtītāja, 1 (viens) – pie Uzņēmēja, Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
VSIA „Latvijas Koncerti”

Uzņēmējs
Iepirkuma LK-2017-6 uzvarētājs

__________________________
Guntars Ķirsis
z.v.

________________________
z.v.

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīga, 2017.gada 7.marts
Līgums: 2017.gada 15.februāris, Līgums Nr.5-6/16
Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Koncerti”, Reģ. Nr. 40003374610
Uzņēmējs: Iepirkuma LK-2017-6 uzvarētājs, Reģ. Nr. _________________
Līguma priekšmets: Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas radīt autordarbu – videodarbus
- audiovizuālus materiālus (t.sk.reklāmas) koncerta „Lielās Mūzikas
Balva 2016 pasniegšanas ceremonija” (turpmāk – Pasākums)
vajadzībām, turpmāk kopā – Uzdevums.
mēs, apakšā parakstījušies, sastādījām šo aktu par to, ka Līgumā paredzētajā laika periodā un
vietā Līguma prasības ir izpildītas un Uzdevums veikts pilnā apjomā un augstā kvalitātē.

Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, kur divi eksemplāri glabājas pie
Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja.

VSIA „Latvijas Koncerti”

Iepirkuma LK-2017-6 uzvarētājs

__________________________
Guntars Ķirsis
z.v.

________________________
z.v.

Atbildīgā persona:
Projektu vadītāja

___________________________

