LĪGUMS Nr. 02/17/44
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kas
reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un
pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Premier Partners”, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40103280557 un kuru pārstāv
valdes loceklis Tarass Popovs un valdes loceklis Eldars Omarovs, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem,
no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, turpmāk tekstā abi kopā saukti – Puses, noslēdz šāda satura
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja Siemens HiPath 4000
telekomunikāciju sistēmas komponentu plānveida nomaiņu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā
ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr. 2),
kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
2.1.Izpildītājs apņemas:
2.1.1. izpildīt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā Pielikuma Nr.1 noteikumiem un ar
pieņemšanas – nodošanas aktu nodot to Pasūtītājam, vienlaikus iesniedzot preču piegādi
apliecinošu dokumentu;
2.1.2. izpildīt Pakalpojumu 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma 2.1.2. punkta izpildes;
2.1.3. izpildīt Pakalpojumu Pasūtītāja telpās – KDP ēkā, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, LV1053;
2.1.4. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot darba aizsardzības, sanitāri tehniskos,
ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par
zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma
vai neievērošanas rezultātā;
2.1.5. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par
citiem ar Līgumu un tā izpildi saistītiem jautājumiem, 3 (trīs) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas, un ar Pasūtītāju saskaņotā laikā par saviem līdzekļiem uzsākt Pasūtītāja
pretenzijā norādīto defektu novēršanu;
2.1.6. 5 (piecas) darba dienas laikā, no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt
Pasūtītājam Līguma 5.3. punktā minēto sertifikātu.
2.1.7. iesniegt Pakalpojuma tehniskās dokumentācijas komplektu angļu valodā;
2.1.8. nodrošināt visas piegādātas preces savienojamību ar Siemens OpenScape 4000 V.7.0.
telefona centrāli.
2.1.9. veicot attālināto Servera konfigurāciju Izpildītājam jāievēro Pasūtītāja iekšējos
noteikumus, kuri reglamentē attālinātas piekļuves kārtību, tai skaitā jāsniedz šādu
informāciju:
- Informācijas sistēmas nosaukumu;
- Pamatojumu attālinātai piekļuvei;
- Sniegt informāciju par attālinātās sesijas sākumu un beigām.
2.1.10. visa iegūta attālinātās pieejas sesijas laikā informācija nedrīkst būt izpausta trešajām
personām bez Pasūtītāja rakstiskās atļaujas.
3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājam par Pakalpojumu ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.2. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja izpildītais Pakalpojums 5 (piecu) darba dienu laikā no preču
piegādi apliecinoša dokumenta un pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Ja
Pakalpojums nav izpildīts atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Pasūtītāja
pienākums ir tādā pašā termiņā rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pamatojumu tam kādēļ akts
un/vai darījuma piegādi apliecinošs dokuments netiek parakstīts.
3.3. Ja Līguma 3.2. punktā noradītajā termiņā Pasūtītājs neizskata Izpildītāja iesniegtos
dokumentus un/vai nedod saskaņojumus un/vai neiesniedz rakstveidā motivētus – darījuma
apliecinoša attaisnojuma dokumenta un/vai pieņemšanas – nodošanas akta neparakstīšanas
iemeslus, tad tiek uzskatīts, ka Pakalpojums no Pasūtītāja puses ir pieņemts, Izpildītāja iesniegtie
dokumenti ir saskaņoti, akceptēti un parakstīti termiņa pēdējā dienā, kas paredzēts šī Pasūtītāja
pienākuma izpildei.
3.4. Nodrošināt serveri ar MS Windows operētājsistēmu OpenScape deployment service
instalācijai.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir EUR 6660,87 (seši tūkstoši seši simti
sešdesmit eiro un 87 centi). Līguma kopējā summa ir fiksēta un nemainīga.
4.2. Pasūtītājs Līguma summu 100% (viens simts procenti) apmērā maksā Izpildītājam 10 (desmit)
darba dienu laikā no preču piegādi apliecinoša dokumenta, pieņemšanas – nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
4.3. Pasūtītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem pārskaita Līguma summu uz Līgumā noteikto
Izpildītāja bankas norēķina kontu.
4.4. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās
vērtības nodokļa standarta likmi 21% (divdesmit viena procenta) apmērā, kuru Pasūtītājs veic
papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
4.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma
veikšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
5. GARANTIJAS
5.1. Izpildītājs Pakalpojumam nodrošina ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantiju. Garantijas laiku sāk
skaitīt no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.2. Izpildītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst visus
trūkumus Pakalpojuma izpildē, ja tādi tiks atklāti, t.sk., slēptos defektus, kuri netika atklāti
Pakalpojuma pieņemšanas brīdī.
5.3. Trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, ir tiesīgs novērst tikai Izpildītāja vai
autorizēta pārstāvja sertificēts speciālists, kuram ir nepieciešamais sertifikāts attiecīgo darbu
veikšanai.
5.4. Trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, Izpildītājs apņemas novērst 25 (divdesmit
piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Puses abpusēji ir parakstījušas attiecīgu defektu aktu. Ja
Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura vērtējums
ir galīgs.
5.5. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītājs veic Pakalpojumam (veiktajiem darbiem un/vai precei
un/vai programmatūrai) defektu un trūkumu novēršanu, garantijas laiks tiek pagarināts par termiņu,
kādā tiek veikta attiecīgā defekta vai trūkuma novēršana.
5.6. Izpildītājs garantē, ka iekārtu ekspluatācijas laiks būs ne mazāks kā 5 (pieci) gadi, skaitot no
Pasūtījuma izpildi apliecinoša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.7. Telekomunikāciju iekārtām ir jābūt marķētām ar CE marķējumu.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. 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 vai
neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Par Līgumā noteikto termiņu nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7.2. Par Līguma summas samaksas nokavējumu (Līguma 4.2. punkts) Izpildītājam ir tiesības
piemērot Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no
nesamaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)
no nesamaksātās summas.
7.3. Trūkumu (defektu) novēršanas pabeigšanas termiņa noteikšana neatbrīvo Izpildītāju no
atbildības par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu un no Līgumā paredzētā
līgumsoda samaksas.
7.4. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs bez
iepriekšējas Izpildītāja informēšanas un piekrišanas no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt
attiecīgo līgumsoda summu.
7.5. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods saskaņā ar Līguma 7.1. un
7.2. punktu tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā
saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Pakalpojuma kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi
Līguma Puses iesniedz rakstveidā.
8.2. Pretenzijas par veikto Pakalpojuma kvalitāti var tikt iesniegtas gan Pakalpojuma izpildes laikā,
gan tā garantijas laikā.
8.3. Gadījumā, ja par iesniegto pretenziju, kas saistīta ar Pakalpojumu (darbu un/vai materiālu
kvalitāti), Līguma Pušu starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas
dienas, Puses vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu, kura lēmums ir galīgs. Neatkarīga
eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS,
GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Līguma
Puses būs izpildījušas visas savas saistības, kuras izriet no Līguma.
9.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9.3. Ja Pakalpojums/vai tā daļa netiek veikta saskaņā ar Līguma un/vai tā Pielikumu noteikumiem,
vai tā izpilde ir aizkavējusies vairāk par 10 (desmit) kalendārām dienām, Pasūtītājam ir tiesības
vienpusīgi atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) kalendāra dienas
iepriekš. Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10%
(desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
10. CITI NOSACĪJUMI
10.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.2. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē
spēku, tad lai nodrošinātu tā spēkā esamību, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā.
10.4. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumus par savu saistību
izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz
nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
10.5. 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.
10.6. Visa Līguma darbības laikā Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga parakstīt Preču
pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktus no Pasūtītāja puses ir Ainārs Šņepsts (tālruņa Nr.:
67300770, e-pasta adrese: ainars.snepsts@lgs.lv, A. Šņepsta prombūtnes laikā Sakaru nodaļas
inženieris Sergejs Kulagins (tālruņa Nr.: 67300777, e-pasta adrese: sergejs.kulagins@lgs.lv ).
10.7. Visā līguma darbības laikā Izpildītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga parakstīt Preču pavadzīmi
un pieņemšanas – nodošanas aktus no Izpildītāja puses ir Eldars Omarovs (tālruņa Nr.: 67015575,
e-pasta adrese: eldar.omarov@balticpremier.com ).
10.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Viens Līguma
eksemplārs paliek Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
12. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855
/paraksts/ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

SIA „Baltic Premier Partners”
Biroja iela 10, Lidosta „Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr.LV40103280557
Banka: AS „Nordea Bank Finland Plc”
Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV71NDEA0000082659958
/paraksts/ T. Popovs
Valdes loceklis

/paraksts/ E. Švēde
Valdes loceklis
Mārupes novadā,
2017. gada 28.martā

/paraksts/ E. Omarovs
Valdes loceklis
Mārupes novadā,
2017. gada 20.martā

