Līgums Nr. 02/17/31
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621,
tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa personā un valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri
darbojas uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stallion”, vienotās reģistrācijas Nr.40103160742, tās
valdes locekļa Leonīda Zolotonosa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā –
IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī attiecīgi “Puses” vai “Puse”, noslēdz šo līgumu,
turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM QualysGuard
regulāras tīkla infrastruktūras un informācijas sistēmas ievainojamības kontroles pakalpojumu,
turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), kas ir
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2.

Piegādājamā Pakalpojuma cena ir norādīta šī Līguma 2. pielikumā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Līguma 1.1 punktā noteikto Pakalpojumu
ir 6850.00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro, 00 centi).
2.2. Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no
abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.1. punkts) un IZPILDĪTĀJA
iesniegta rēķina saņemšanas.
2.3. PASŪTĪTĀJS pārskaitīs Līguma summu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto bankas kontu.
2.4. Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir devis rīkojumu naudas summas
pārskaitīšanai.
2.5. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi
21 (divdesmit viena) procenta apmērā, kuru PASŪTĪTĀJS veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma
summas maksājumu.
3. PIEGĀDES IZPILDES TERMIŅI
3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt QualysGuard virtuālas skenēšanas programmatūras licence un
instalēt programmatūru 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīža
uz PASŪTĪTĀJA norādīto adresi Lidosta „Rīga”, KDP ēka, Mārupes novads, LV-1053.
4. PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA
4.1.

QualysGuard skenēšanas licences piegādi un programmatūras instalēšanu apstiprina abpusēji
parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, kuru sastāda IZPILDĪTĀJS un iesniedz
PASŪTĪTĀJAM divos eksemplāros.

4.2.

PASŪTĪTĀJS apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā parakstīt Līguma 4.1. punktā minēto
pieņemšanas - nodošanas aktu vai iesniegt IZPILDĪTĀJAM novēršamo trūkumu sarakstu, ja tādi
pastāv.

4.3.

Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM novēršamo trūkumu sarakstu, Puses
sastāda vienošanās protokolu, norādot PASŪTĪTĀJA konstatētos trūkumus un/vai nepilnības un
termiņus, kuros IZPILDĪTĀJAM tie jānovērš. Savukārt IZPILDĪTĀJS apņemas novērst
nepilnības ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

4.4.

Pēc trūkumu un/vai nepilnību novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM
parakstīšanai pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.5.

Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas brīža IZPILDĪTĀJS
nesaņem no PASŪTĪTĀJA parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu vai motivētu atteikumu,
IZPILDĪTĀJS var uzskatīt no savas puses Līgumā un Līguma Pielikumos norādītās saistības par
izpildītām.

4.6.

No PASŪTĪTĀJA puses parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un Līguma 4.3. punktā minēto
vienošanās protokolu ir tiesīgs Valdislavs Čaščins tālr. 67300780, e-pasts:
Valdislavs.Cascins@lgs.lv,
vai
Eduards
Agapitovs,
tālr
67300782,
e-pasts:
Eduards.Agapitovs@lgs.lv.

4.7.

No IZPILDĪTĀJA puses parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un Līguma 4.3. punktā minēto
vienošanās protokolu ir tiesīgs Leonīds Zolotonos, tālr. 67888315, e-pasts:
leonid.zolotonos@stallion.lv.
5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1.

Ja kāda no IZPILDĪTĀJA saistībām, kas izriet no šī Līguma, netiek pildīta pienācīgā kvalitātē
vai Līguma un/vai Pielikumā norādītajā laikā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu līdz saistību pienācīgai izpildei, bet
ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

5.2.

Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu šī Līguma punktā 2.3. noteiktajos termiņos un kārtībā,
PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par
katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.

5.3.

Līguma 5.1. un 5.2. punktos paredzēto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto
saistību pienācīgas izpildes.

5.4.

Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai nepienācīgas izpildes gadījumā,
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda
summu, bez iepriekšējas IZPILDĪTĀJA piekrišanas.

5.5.

Puses vienojas, ka visa informācija, kas saistīta ar Pušu komercdarbību (tai skaitā tehniskā
informācija) un kļūst Pusēm zināma šī Līguma sagatavošanas vai izpildes laikā, ir konfidenciāla.
Puses apņemas nodrošināt konfidencialitāti trīs gadus pēc Līguma izbeigšanas.

5.6.

Gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst Līguma un/vai Pielikuma noteikumiem un/vai
IZPILDĪTIĀJS ir sniedzis maldīgu informāciju par Pakalpojuma kvalitāti un/vai IZPILDĪTĀJS
vairāk par 10 (desmit) darba dienām kavē QualysGuard virtuālas skenēšanas programmatūras
licences piegādi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusīgi atkāpties no Līguma, rakstveidā par to
brīdinot IZPILDĪTĀJU.

5.7.

Gadījumā, ja PASŪTĪTAJS ir atkāpies no Līguma, Līguma 5.6. punktā minētā gadījumā, bet
kādu laiku Pakalpojumu ir izmantojis, IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma
izbeigšanas, jāatmaksā daļēja Līguma summu, kas tiek aprēķināta proporcionāli izmantotajam
Pakalpojuma laikam.
6. NEPĀRVARAMĀ VARA

6.1. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību
izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no šī Līguma. Ja, kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz
nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
6.2. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara
operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas
rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.

7. PAPILDUS NOTEIKUMI
7.1.

Šis Līgums stājas spēkā 2017. gada 28. martā un ir spēkā vienu gadu.

7.2.

Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.3.

Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

7.4.

Ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības
risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar
to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai neesamību,
tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.5.

Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie
PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA, un katram eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.
8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
UN CITI REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Reģ. Nr.: 40003038621
PVN reģ. Nr.: LV40003038621
Lidosta „Rīga”, KDP ēkas,
Mārupes novads, LV-1053
AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr. LV94PARX0000004631021

SIA “Stallion”
Vienotais reģ. Nr.: 40103160742
PVN reģ. Nr.: LV40103160742
Mežciema iela 52-15, Rīga, LV-1079
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV52HABA0551020353464

Dāvids Tauriņš
/paraksts/

Leonīds Zolotonos
/paraksts/

Elmārs Švēde
/paraksts/

20.02.2017.

24.02.2017.

