LĪGUMS Nr.6/2015
par biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu
(Tirgotāja Nr. 15/94 )
Rīgā,

2015.gada 11.maijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.
42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk – Pasūtītājs,
tās valdes locekles Baibas Božes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga
pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) „Biļešu paradīze”, reģistrācijas Nr.
40003394937, juridiskā adrese Ropažu iela 49-25, Rīga, LV-1006, turpmāk – Tirgotājs, tās
valdes locekļa Jāņa Daubes personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt
kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses,
abi kopā turpmāk – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,
pamatojoties uz SIA “Lielais Dzintars” iepirkumu komisijas lēmumu iepirkuma
(identifikācijas Nr. LielaisDzintars2015/1) komisijas sēdes 2015.gada 29.aprīļa protokolā
Nr.2, brīvi izsakot savu gribu, neviena nepiespiesti, bez maldības, viltus vai spaidiem
noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

1.2

1.3

Pasūtītājs uzdod un Tirgotājs uzņemas sniegt par samaksu sekojošus pakalpojumus:
1.1.1. tirgot Pasūtītāja rīkoto pasākumu biļetes Tirgotāja tirdzniecības vietās un
Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize,
1.1.2. tirgot Pasūtītāja rīkoto pasākumu biļetes izbraukuma tirdzniecībā, pēc
Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā,
turpmāk – Pakalpojums.
Pakalpojuma izpilde notiek atbilstoši Līguma noteikumiem, t.sk. Līguma
1.pielikumā „Tehniskā specifikācija - piedāvājums” noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un piedāvājumam un 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītajām
izmaksām, saskaņā ar Tirgotāja piedāvājumu (reģistrēts 2015.gada 29.aprīlī ar reģ.
Nr.2-3/6), turpmāk - Piedāvājums.
Tirgotājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem pārdod biļetes visā Pakalpojuma
sniegšanas periodā visās savās tirdzniecības vietās. Tirgotāja tirdzniecības vietu
uzskaitījums, to adreses un darba laiki ir publicēti Tirgotāja mājaslapā internetā
www.bilesuparadize.lv.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1.

Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēji pilnībā
izpildījuši savstarpējās saistības un starp tiem pilnībā nokārtoti savstarpējie norēķini.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma spēkā
stāšanās dienas vai līdz Līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš
nosacījums iestājas pirmais. Gadījumā, ja līdz noteiktajam termiņam Līguma summa
nav izmantota, Līdzēji var izskatīt iespēju pagarināt Pakalpojuma sniegšanas
termiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.

3. TIRGOTĀJA KĀ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1.

Tirgotājs apņemas nodrošināt Līguma darbības laikā minimālo strādājošu biļešu
tirdzniecības vietu skaitu – 30 (trīsdesmit) vienotā datu apmaiņas tīklā saslēgtas

biļešu tirdzniecības vietas Latvijā un vismaz 20 (divdesmit) tirdzniecības vietas, kas
darbojas ārpus Rīgas.
3.2. Tirgotājs nodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamos materiālus, mehānismus un
instrumentus, darbiniekus u.c. nepieciešamos resursus Pakalpojuma izpildei.
3.3. Tirgotājs ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un
Līguma noteikumiem izpilda Pakalpojumu.
3.4. Tirgotājs ievēro Pasūtītāja norādījumus, likumus un citus normatīvos aktus, kas
attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti.
3.5. Tirgotājs garantē, ka tam ir visas normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās licences
un atļaujas, kas nepieciešamas, lai veiktu Pakalpojumu, kā arī garantē Pakalpojuma
izpildē iesaistīto personu normatīvajiem aktiem atbilstošu kvalifikāciju un to spēkā
esamību visā Līguma izpildes laikā.
3.6. Tirgotājs nodrošina visa Pakalpojuma sniegšanas laikā Pasūtītāju ar pieejas vārdiem
un kodu karti(ēm) atskaišu iegūšanai, turpmāk – Atskaites.
3.7. Tirgotājs ir atbildīgs par pārdošanas procesu.
3.8. Tirgotājs atbild par Atskaites datu pareizību.
3.9. Bez biļešu kontroles pasakņu uzrādīšanas Tirgotājs par biļešu tirdzniecības rezultātu
nekādas pretenzijas nepieņem.
3.10. Tirgotājs apņemas segt visus ar naudas plūsmas administrēšanu saistītos riskus līdz
brīdim, kad nauda ir kreditēta Pasūtītāja kontā.
3.11. Ja pasākums tiek atcelts, Tirgotājs apņemas organizēt biļešu atpirkšanu no
patērētājiem. Par biļešu atpirkšanu starp Līdzējiem tiek slēgta atsevišķa rakstiska
vienošanās.
4. PASŪTĪTĀJA KĀ PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Pasūtītājs vienu darba dienu pirms tirdzniecības uzsākšanas, iesniedz Tirgotājam
biļešu tirdzniecības cenu plānu un tirdzniecības grafiku.
4.2. Pasūtītājs pasākuma reklāmas kampaņas ietvaros informē klientus par biļešu
izplatīšanas vietām, lietojot nosaukumu „Biļešu paradīze”.
4.3. Pasūtītājs nosaka biļešu pārdošanas kārtību un cenas reklāmas akciju laikā.
4.4. Pasūtītāja pārstāvji ir personīgi atbildīgi par pieejas vārdu un/vai kodu kartes(šu)
lietošanu.
4.5. Pasūtītājs piegādā rēķinu Tirgotājam.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Tirgotāja darbību izplatot biļetes, kontrolēt Atskaišu
atbilstību īstenībai, veicot starpinventarizāciju Tirgotāja dokumentos, kas ir saistīti
ar biļešu izplatīšanu.
4.7. Šaubu gadījumā par biļešu tirdzniecības rezultātu, Pasūtītājam ir pienākums savākt
un pārbaudīt biļešu kontroles pasakņus un salīdzināt to skaitu ar Tirgotāja iesniegto
galīgo – noslēguma pārdošanas pārskatu.
4.8. Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Tirgotāju par koncerta nenotikšanu
Līgumā minētajā laikā un/vai vietā un par koncerta nenotikšanas un/vai pārcelšanas
iemesliem. Koncerta termiņa un/vai vietas maiņa (pārcelšana) ir uzskatāma par tā
atcelšanu.
4.9. Ja pasākums tiek atcelts, Pasūtītājs apņemas organizēt ar Tirgotāja starpniecību
iegādāto biļešu atpirkšanu tieši no patērētājiem, sniedzot atbilstošus paziņojumus
visos masu mēdijos, kuri tika izmantoti koncerta reklāmas kampaņas laikā.
Paziņojuma laikā īpaši jāuzsver Pasūtītāja atbildība par nenotikušu pasākumu.
4.10. Pasākuma nenotikšanas gadījumā Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no pasākuma
nenotikšanas izziņošanas dienas atgriež izpildītājam visu izpildītāja par pārdotajām
biļetēm avansēto naudas summu.
4.11. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par tām biļetēm, kuras viņš ir saņēmis no Tirgotāja
kā klienta biļetes - ielūgumi.
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4.1.

5. PAKALPOJUMA CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

Detalizēts Pakalpojuma izcenojums, procentu likmes ir norādīts Līguma 2.pielikumā.
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz 41 999,99
EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) un
PVN 21 % (divdesmit viens procents) – 8 820.00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro, 00 centi).
Līguma kopējā summa ar PVN 21 % ir līdz 50 819.99 EUR (piecdesmit tūkstoši
astoņi simti deviņpadsmit euro un 99 centi).
Līguma 2.pielikumā minētajās Pakalpojuma izmaksās (tajā skaitā biļešu izplatīšanas
komisijas maksā) ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi, nepieciešamie
palīgmateriāli, transporta izdevumi, darbaspēka izmaksas, kā arī atļaujas no trešajām
personām u.c. maksājumi un izdevumi, kas saistīti ar biļešu izgatavošanu, izplatīšanu
un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.
Tirgotāja atlīdzība (komisija maksa) par biļešu pārdošanu tiek izteikta procentos no
pārdoto biļešu naudas apgrozījuma.
Izrakstot rēķinu, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.
Tirgotājs ir tiesīgs Pakalpojumu veikt par zemāku cenu, piemērojot atlaides, nekā
norādīts Līguma 2.pielikumā, bet nedrīkst pārsniegt Līguma 2.pielikumā norādītās
cenas/procentu likmes.
6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Līdzēji veic savstarpējos norēķinus par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un
Tehniskajai specifikācijai atbilstoši izpildītu Pakalpojumu bankas pārskaitījuma
veidā uz otra Līdzēja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
Līdz katra nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam Tirgotājs nosūta uz Pasūtītāja
kontaktpersonas e-pasta adresi elektroniski sagatavotu, pārskatāmu noslēguma
atskaiti par iepriekšējā mēnesī pārdoto biļešu apjomu.
Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 6.2.punktā minētās
atskaites saņemšanas iesniegt Tirgotājam pieprasījumu pārbaudīt Tirgotāja
dokumentus, kas saistīti ar biļešu pārdošanu. Ja Pasūtītājs pierāda, ka Tirgotājs ir
sniedzis kļūdainas ziņas par biļešu pārdošanas ieņēmumiem, Tirgotājs attiecīgi
koriģē atskaiti un pēc koriģēšanas nosūta to Pasūtītājam.
Pasūtītājs pamatojoties uz Tirgotāja iesniegto noslēguma atskaiti, 5 (piecu) darba
dienu laikā nosūta uz Tirgotāja kontaktpersonas e-pasta adresi rēķinu par iepriekšējā
mēnesī notikušajiem pasākumiem.
Tirgotājs veic gala maksājumu katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī notikušajiem
pasākumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēji saskaņotas noslēguma
atskaites, vienošanās par ieskaitu un rēķina saņemšanas, ieturot Līguma 5.nodaļā
minēto Tirgotājam pienākošos atlīdzību.
Līdzēji piekrīt, ka šajā Līgumā minētie dokumenti (atskaites, vienošanās par ieskaitu,
rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Līdzējs veicis pārskaitījumu otra Līdzēja
rēķinā norādītajā norēķinu kontā.
Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem,
kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
7. PAKALPOJUMA KVALITĀTE

7.1.

Par Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Pakalpojumu šī Līguma ietvaros
saprotams Pakalpojums, kas veikts atbilstoši Līguma, tā pielikumu noteikumiem un
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7.2.

7.3.

Tirgotāja Piedāvājumam, kā arī atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām par šāda veida Pakalpojuma veikšanu.
Pakalpojumu sniegšanas laikā Tirgotājs nodrošina Līguma 1.1.punktā minētā
Pakalpojuma kvalitāti un Pasūtītāja noteikto izpildes termiņu ievērošanu saskaņā ar
Līgumu un tā pielikumiem.
Līdzēji apņemas savstarpēji sadarboties šī Līguma saistību izpildes sekmīgai
realizācijai.
8. LĪDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Līdzēji garantē savu legalitāti Līguma priekšmetā minēto darbību veikšanai un,
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ir atbildīgas par Līgumā paredzēto
saistību neizpildīšanu un/vai nepienācīgu izpildi.
Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par otra Līdzēja saistībām pret trešajām
personām.
Pasūtītājs ir atbildīgs par kļūdainu paziņojumu sniegšanu pasākumu apmeklētājiem
un sekām, kuras rodas šo paziņojumu rezultātā.
Pasūtītājs ir atbildīgs par patstāvīgi veiktajām biļešu rezervācijām un sekām, kuras
rodas šo rezervāciju rezultātā.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Ja viens Līdzējs pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, otram Līdzējam ir tiesības
iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts,
kuru Līdzējs uzskata par pārkāptu. Līdzējam atbilde uz iesniegto pretenziju jāsniedz
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā. Līguma izpildē piemērojami
Latvijas Republikas normatīvie akti.
Līdzēji var izbeigt Līgumu, Līdzējiem savstarpēji rakstiski par to vienojoties.
Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Tirgotājs nepilda šī Līguma
saistības, rakstiski informējot par to Tirgotāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
Pasūtītājs nesedz Tirgotājam nekāda veida zaudējumus, kas radušies ar Līguma
izbeigšanu.
10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde
nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma
noslēgšanas. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras
postījumi), ugunsgrēks, valdības lēmumi un rīkojumi, politiskās un ekonomiskās
blokādes un citi no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura
negadījumi, ko Līdzējiem nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
10.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tam
nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti
īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
10.3. Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas, jāinformē par to otrs
Līdzējs, pievienojot izziņas, u.c. dokumentus, ko izsniegušas kompetentas iestādes,
kas apstiprina nepārvaramas varas un apstākļu iestāšanos. Paziņojumā jānorāda
iespējamie alternatīvie Līguma izpildes varianti par ko Līdzējiem jāvienojas
atsevišķi. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties, un ievērojot
nepārvaramas varas sekas, Līdzēji nosaka saistību papildus noteikumus,
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atvieglojumus.
10.4. Ja kāds no Līdzējiem nepaziņo otrai pusei par 10.1.punktā paredzētajiem apstākļiem,
tad tam jāatlīdzina otram Līdzējam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma
saistību nepildīšanu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Par Pasūtītājam izsniegtām klienta biļetēm (ielūgumiem) un/vai ielūgumiem tiek
sastādīta stingrās uzskaites Pavadzīme-rēķins. Bez Pavadzīmes-rēķina parakstīšanas
no Pasūtītāja puses, Tirgotājs klienta biļetes un/vai ielūgumus neizsniedz.
11.2. Līdzēji vienojas, ka finansiālu pretrunu gadījumā starp LĪGUMU vai ATSKAITI,
savstarpējiem norēķiniem noteicošā ir ATSKAITE.
11.3. Pasūtītājs nenorāda un nesadarbojas ar citām biļešu izplatīšanas kompānijām
pasākumos, kuros biļešu izplatīšanu veic Tirgotājs. Šajā gadījumā Tirgotājs var
nekavējoties pārtraukt Līguma izpildi.
11.4. Pēc Noslēguma atskaites savstarpējas saskaņošanas un norēķinu veikšanas
pretenzijas netiek pieņemtas.
11.5. Līdzēji par konfidenciālu uzskata jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no otra Līdzēja
saņemto informāciju vai dokumentus. Līdzēji jebkādu informāciju un dokumentus,
kas saistīti ar šī Līguma izpildi bez iepriekšējas otra Līdzēja piekrišanas saņemšanas
nepublicē un nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir
nepieciešams Līguma izpildei.
11.6. Līdzēji nav tiesīgi nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai
bez iepriekšējas saskaņošanas ar otru Līdzēju.
11.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas nerada pārējo Līguma
noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem
Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
11.8. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti Līdzējiem rakstiski
vienojoties. Minētie grozījumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam kā
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.9. Līdzēji rakstiski (ierakstīta vēstule) paziņo viens otram par juridiskā statusa, juridiskās
vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, tā reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā
norādīto kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 5 (piecu) darba dienu
laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (atzīme par saņemšanu) tas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
11.10. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz
Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm (izņemot šajā
Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus).
11.11. Līdzēji garantē, ka viņiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos
tajā noteiktās saistības un pienākumus.
11.12. No Pasūtītāja puses kontaktpersona – SIA “Lielais Dzintars” mārketinga un
pārdošanas vadītāja Ieva Jaunozola, tālrunis: +371 29456756; e-pasts:
ieva.jaunozola@greatamber.lv.
11.13. No Tirgotāja puses kontaktpersona – Jānis Daube, tālr. Nr.: 29154725; e-pasts:
janis@bilesuparadize.lv.
11.14. Līdzēju atbildīgās kontaktpersonas, kuras minētas Līguma 11.12. un 11.13.punktos
ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Līdzēju komunikāciju,
dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos un ir pilnvarotas
Līdzēju vārdā saskaņot šajā Līgumā minētos noslēguma dokumentus (atskaite,
vienošanās par ieskaitu).
11.15. No Tirgotāja puses norēķinu atbildīgā kontaktpersona – Andrejs Jansons, tālr. Nr.:
67828528; e-pasts: andrejs@bilesuparadize.lv.
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11.16. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, no kurām 6 (sešas)
lapas aizņem Līguma teksts, 4 (četras) lapas Līguma 1.pielikums „Tehniskā
specifikācija - piedāvājums” un 1 (vienu) lapu Līguma 2.pielikums „Finanšu
piedāvājums”, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Tirgotāja.
12.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
SIA "Lielais Dzintars"
Reģ. Nr.42103067790
Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja,
LV - 3401
Banka: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV77UNLA0050021581868

Tirgotājs
SIA “Biļešu paradīze”
Reģ. Nr. 40003394937
Adrese: Ropažu iela 49-25, Rīga,
LV-1006
Banka: AS Citadele banka
Bankas kods: PARXLV2X
Konta Nr.: LV40PARX0006118121013

valdes locekle
Baiba Bože

valdes loceklis
Jānis Daube

2015.gada 11.maijā

2015.gada 11.maijā
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