Līgums Nr. 02/17/116
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes
loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma, no vienas
puses, un
Sabiedrība

ar

ierobežotu

atbildību

„METRUM”,

vienotais

reģistrācijas

Nr. 40003388748, tās valdes locekļa Māris Krievs, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem,
turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar
identifikācijas Nr. LGS 2017/39 rezultātus, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk - Līgums:

1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic aeronavigācijas datu validācijas rīka (Data Validation Tool
- DVT) pilnveidi, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskai
specifikācijai (1.pielikums), tehniskajam piedāvājumam (2.pielikums) un finanšu piedāvājumam
(3.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2.

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājs veic Pakalpojumu ne ilgāk kā 4 (četri) mēnešu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Pakalpojumu pilnā
apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts.
3. IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:
3.1.1. veikt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;
3.1.2. pārstrādāt/ atjaunināt DVT saskarni;
3.1.3. pēc sistēmas izstrādes, piegādāt un uzstādīt atjaunoto DVT Pasūtītāja objektā, kas atrodas
Administratīvajā ēkā, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā;
3.1.4. pielāgot DVT esošajā ais.lgs.lv mājaslapas infrastruktūrā (sadarbībā ar Pasūtītāja
Aeronavigācijas informācijas daļas speciālistiem);
3.1.5. nodrošināt DVT akceptēšanu gan Izstrādātāja darba vidē (FAT – factory acceptance test),
gan Pasūtītāja darba vidē (SAT – site acceptance test);
3.1.6. apmācīt Pasūtītāja darbiniekus darbam ar DVT pilnveidoto sistēmu tādā apmērā, lai tie
patstāvīgi un pilnvērtīgi spētu izmantot attiecīgo sistēmu, kā arī spētu apmācīt un sniegt
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nepieciešamo tehnisko atbalstu aeronavigācijas datu ģenerētājiem.
3.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju, kas
nepieciešama Pakalpojuma veikšanai.
3.3. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.4. Pasūtītāja ir šādas tiesības:
3.4.1. saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto Pakalpojumu, Līgumā noteiktā termiņā, atbilstoši
Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
3.4.2. vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņojot
Izpildītājam (šajā gadījumā Līguma Pusēm jāizpilda savas saistības, kuras bija radušās pirms
paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu).

4.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojumu ir 34 930,00 EUR
(trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro, 00 centi).
4.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā
rēķina

saņemšanas

un

Pakalpojuma

veikšanas,

ko

apliecina

abpusēji

parakstīts

pieņemšanas - nodošanas akts.
4.3. Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
4.4. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumu.
4.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
4.6. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
– e-rēķins), ja Izpildītājs veiks e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja e-pasta adresi:
lgs@lgs.lv. Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs ir saņēmis e-rēķinu
datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par
e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
5.

PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Ja, pieņemot Pakalpojumu, tiek konstatēta neatbilstība Līguma un/vai tā pielikumu
noteikumiem, Pasūtītājs par to sastāda un iesniedz Izpildītājam defektu aktu. Defektu aktu
paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona.
5.2. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 5.1. punktā minētā defekta akta
saņemšanas jānovērš Pakalpojuma izpildē konstatētie trūkumi un/vai nepilnības bez papildus
maksas un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši izlabots un Līguma noteikumiem pilnībā
atbilstošs Pakalpojums un pieņemšanas – nodošanas akts.
5.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kas tiesīgs pieņemt Pakalpojumu, novērtēt tā kvalitātes
atbilstību Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, parakstīt pieņemšanas – nodošanas un
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defekta aktu ir Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs Vadims Tumarkins (tālr.
+371 67300661, mob.tālr. +371 29442210, e-pasts: vadims.tumarkins@lgs.lv) vai viņa
prombūtnes laikā Aeronavigācijas informācijas daļas vadītāja vietnieks Viktors Veļikanovs
(tālr. +371 67300668, mob.tālr. +371 22043213, e-pasts: viktors.velikanovs@lgs.lv). Persona ar
kuru Izpildītājs var sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir Aeronavigācijas
informācijas daļas vecākais aeronavigācijas kartogrāfs Mārtiņš Plūme (tālr. +371 67300677,
mob.tālr. +371 29211182, e-pasts: martins.plume@lgs.lv).
5.4. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs nodot Pakalpojumu, parakstīt pieņemšanas –
nodošanas un defekta aktu, kā arī persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties par jautājumiem, kas
saistīti ar Līguma izpildi, ir SIA Metrum valdes loceklis Māris Krievs +31726333414,
epasts:maris.krievs@metrum.lv)
6.

PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei
tiešos zaudējumus. Ar zaudējumiem Līguma Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus,
kuri Pusēm ir radušies cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.
6.2. Līgumā noteikto termiņu nokavējumu gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs 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.
6.3. Ja Pasūtītājs kavē Pakalpojuma apmaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam
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.
6.4. Par Līguma un tā pielikumiem neatbilstošu Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā, bet ne vairāk
kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
6.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no
Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas
Izpildītāja piekrišanas.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu
atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no līgumsaistību neievērošanas.
6.7. Gadījumā, ja Pakalpojums netiek veikts saskaņā ar Līguma un/vai pielikumu noteikumiem,
vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam ir tiesības
vienpusīgi atkāpties no Līguma, par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju.
7.

GARANTIJAS

7.1. Pakalpojumam ir noteikta 2 (divu) gadu garantija. Garantijas laiku sāk skaitīt no Līguma
2.2. punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
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7.2. Izpildītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst visus
Pakalpojuma defektus, ja tādi būs, tajā skaitā, slēptos defektus, kuri netiks atklāti, pieņemot
Pakalpojumu. Tai skaitā garantija attiecināma uz atklātām DVT kļūdām vai ievainojamībām un
Izpildītāja ievadītiem vai rekomendētiem sistēmas iestatījumiem, kas izraisījuši DVT nekorektu/
traucētu funkcionēšanu.
7.3. Defektus un trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, Izpildītājs apņemas novērst
10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir parakstījis attiecīgu defektu aktu.
7.4. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītājs veic defektu un trūkumu novēršanu, garantijas laiks
tiek pagarināts par termiņu, kādā tiek veikta attiecīgā defekta vai trūkuma novēršana
8.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

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.
9.

CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību
izpildei.
9.2. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas.

9.4. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu 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.
9.5. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura
kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri ārkārtas
rakstura apstākļi, kurus Līguma Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
9.6. Visi jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, ir interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.7. Līgums ir noformēts divos identiskos oriģināleksemplāros, latviešu valodā ar vienādu
juridisko spēku uz 49 (četrdesmit deviņi) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā
specifikācija” uz 22 (divdesmit divi) lapām, 2.pielikums “Tehniskais piedāvājums” uz 21
(divdesmit viens) lapām un 3.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.

4

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA “METRUM”

KDP ēka, Lidosta “Rīga”,

Ģertrūdes iela 47-3,

Mārupes novads, LV - 1053

Rīga, LV-1011

PVN Reģ. Nr. LV40003038621

PVN Reģ. Nr. LV40003388748

Banka: AS „SEB Banka”

Banka: AS “Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konta Nr.: LV11HABA0551009071550

____(paraksts)____ D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

____(paraksts)____ M.Krievs
valdes loceklis

____(paraksts)____ E. Švēde
valdes loceklis

Rīgā
2017. gada 18.jūlijā

Mārupes novadā
2017. gada 25.jūlijā
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