LĪGUMS Nr. 02/17/108
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, turpmāk tekstā - Pircējs, tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes
locekles Ivetas Virses personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu,
no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REMROKS”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40103272418, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās valdes priekšsēdētājas Kristīnes Naumovas
personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, kopā saukti - Puses, noslēdz
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam iekštelpu uzkopšanas profesionālos līdzekļus, rīkus
un piederumus, turpmāk tekstā - Prece, bet Pircējs pieņem un apmaksā atbilstoši Līguma
noteikumiem un tehniskajai specifikācijai un izcenojumiem (1. pielikums) piegādāto Preci.
2. PREČU PASŪTĪŠANAS UN
PIEGĀDĀŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2.1. Pircēja un Pārdevēja pilnvarotās personas pirms katra konkrētā Preču pasūtījuma rakstiski
vienojas par piegādājamās Preces sortimentu un daudzumu.
2.2. Pircēja pilnvarotā persona Preces pasūtījumu veic piezvanot uz Pārdevēja tālruņa Nr.:
67455610, 29137919 un nosūtot pasūtījumu uz faksa Nr.: 66116956 vai elektronisko e-pasta
adresi: kristine@remroks.lv . Pircējs pasūtījumā norāda piegādājamās Preces sortimentu,
daudzumu, pasūtījuma izdarīšanas datumu, vēlamo piegādes datumu, piegādes adresi un
pasūtījuma sagatavotāja tālruņa numuru.
2.3. Puses vienojas, ka Preču pasūtījums ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Pircējs ir nosūtījis
Līguma 2.2. punktā minēto Preces pasūtījumu uz Pārdevēja elektronisko e-pasta adresi.
2.4. Prece Pircējam tiek piegādāta un pārdota pamatojoties uz atbilstošu darījumu apliecinošu
dokumentu.
2.5. Pārdevējs apņemas pēc katra konkrētā Preču pasūtījuma saņemšanas, veikt tā izpildi,
piegādājot Pircējam pasūtījumā norādīto Preci 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma 2.3.
punktā minētā pasūtījuma saņemšanas brīža.
2.6. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci uz adresi: VAS „Latvijas gaisa satiksme”, KDP ēka,
Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV – 1053.
2.7. Prece ir uzskatāma par piegādātu ar brīdi, kad Pušu pilnvarotie pārstāvji ir abpusēji
parakstījuši darījumu apliecinošu dokumentu.
2.8. Visā Līguma darbības laikā Pircēja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs Pircēja vārdā
veikt pasūtījumu, pieņemt Preci un parakstīt darījumu apliecinošu dokumentu ir:
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vadītāja Ināra Lipska, tālruņa Nr.:
67300855, e-pasta adrese: inara.lipska@lgs.lv vai Administratīvā departamenta Saimniecības
nodaļas noliktavas pārzinis Kaspars Miķelsons tālruņa Nr.: 67300856, e-pasta adrese:
kaspars.miķelsons@lgs.lv .
2.9. Visā Līguma darbības laikā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs nodot Preci un
parakstīt darījumu apliecinošu dokumentu ir: Kristīne Naumova, tālruņa Nr.: 29137919, epasta adrese: kristine@remroks.lv .
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3. LĪGUMA SUMMA
UN TĀS APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma darbības laikā Līguma summa, kuru veido kopējā pasūtījumu summa (bez
pievienotās vērtības nodokļa) par Precēm, nedrīkst pārsniegt EUR 12 00,00 (divpadsmit
tūkstoši eiro, 00 centi).
3.2. Katra atsevišķā pasūtījuma summa tiek noteikta atbilstoši Līguma noteikumiem un
tehniskajai specifikācijai un izcenojumiem (1. pielikums).
3.3. Kopējās pasūtījuma summas uzskaiti veic Līguma 2.8. punktā noteiktais Pircēja
pilnvarotais pārstāvis.
3.4. Pircējs maksā Pārdevējam par iepriekšējā mēnesī saņemtajām Precēm pēcapmaksu 100%
(viens simts procenti) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces piegādes brīža, ko
apliecina abpusēji parakstīts darījumu apliecinošs dokuments.
3.5. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
tekstā – e-rēķins), ja Pārdevējs veiks e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pircēja e-pasta adresi:
lgs@lgs.lv. Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pircējam un Pircējs ir saņēmis e-rēķinu
datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pircēja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par
e-rēķina saņemšanu, Pārdevējam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
3.6. Pircējs samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajām Precēm pārskaita uz Līgumā noteikto
Pārdevēja bankas norēķinu kontu.
3.7. Visi Preces piegādes izdevumi ir iekļauti Preces cenā un nekāda papildus samaksa par
Preču piegādi netiks veikta.
3.8. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi 21 (divdesmit viena) procenta apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un
vienlaicīgi ar atsevišķā pasūtījuma summas maksājumiem.
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Pārdevējs uzņemas risku par Preces nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pircējs ir saņēmis
Preci, ko apliecina abpusēji parakstīts darījumu apliecinošs dokuments.
4.2. Ja Pircējs konstatē piegādātās Preces nepilnības un/vai neatbilstību Līguma noteikumiem
un/vai Līguma 1. pielikumam, tas sastāda defektu aktu un nekavējoties informē par to
Pārdevēju.
4.3. Ja piegādātās Preces nepilnības vai neatbilstība Līguma noteikumiem un/vai Līguma 1.
pielikumam, tiek konstatēta Preces piegādes brīdī, tad Pircēja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs
neparakstīt darījumu apliecinošo dokumentu.
4.4. Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā minētā defektu akta
sastādīšanas par saviem finanšu līdzekļiem ir jānovērš konstatētās nepilnības vai neatbilstība
vai jāpiegādā Pasūtītājam cita Līguma noteikumiem un/vai 1. pielikumam atbilstoša Prece.
Preces konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanu apliecina abpusēji parakstīts darījumu
apliecinošs dokuments.
4.5. Par Līgumā paredzēto termiņu nokavējumu Pircējs ir tiesīgs piemērot Pārdevējam
līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepiegādātās Preces vērtības, par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
4.6. Par Līguma 3.4. punktā noteikto maksājumu nokavējumu Pārdevējs ir tiesīgs piemērot
Pircējam kavējuma naudu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no nokavētās
maksājuma summas.
4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes, kā arī no
zaudējumu, kas nodarīti otrai Pusei, atlīdzības.
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4.8. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no
Pārdevējam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsodu bez iepriekšējas Pārdevēja
informēšanas un piekrišanas.
4.9. Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt Preces pasūtījumu un/vai līgumsodu un vienpusēji izbeigt
Līgumu pirms termiņa, attiecīgi nosūtot Pārdevējam rakstveida paziņojumu par to, ja
Pārdevējs:
4.9.1. kavē Preces piegādi vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
4.9.2. neievēro un nepilda saskaņā ar Līgumu noteiktās saistības;
4.9.3. sniedz maldīgu informāciju par Preces kvalitāti.
4.10. Ja Preču pasūtījuma izpilde aizkavējusies vairāk kā 5 (piecas) reizes Līguma darbības
laikā, kā arī ja atkārtoti tiek piegādāts nekvalitatīva Prece, Pircējam ir tiesības vienpusīgi
atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot Pārdevēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, šajā
punktā minētajā gadījumā Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 10% (desmit
procenti) apmērā no Līguma summas.
5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
5.1. 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 Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 1 (vienu) gadu.
6.2. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.1. punktā noteiktā summa, tad Līgums tiek izbeigts
pirms Līguma 6.1. punktā noteiktā termiņa. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 5 (piecu)
darba dienu laikā pilnā apmērā izpildīt savstarpējās saistības, kas radušās pirms Līguma
izbeigšanas dienas.
6.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to 15 (piecpadsmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Pārdevēju.
6.5. Līguma noteikumi un tā 1. pielikums ir saistoši šī Līguma Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
6.6. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām
personām savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
6.7. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Līguma Pusēm, pie
nosacījuma, ja tie ir sagatavoti un noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas.
6.8. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.9. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumus par savu saistību un
tiesību, kuras izriet no šī Līguma, izpildi un izlietošanu. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu
varu, ir jāpierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšana.
6.10. Nepārvarama vara šī 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, kuru Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
6.11. Līgums ir izstrādāts un parakstīts 2 (divos) identiskos oriģināleksemplāros, katrs uz 4
(četrām) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā, pa vienam
eksemplāram katrai no Pusei.
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7. LĪGUMA PIELIKUMI
7.1. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija un izcenojumi” uz 12 (divpadsmit) lapām.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS:
PĀRDEVĒJS:
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
SIA „REMROKS”
Juridiskā adrese: KDP ēka, Lidosta “Rīga”,
Juridiskā adrese: Jaunatnes iela 2/1,
Mārupes novads, LV - 1053
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
PVN reģ. Nr. 40003038621
Biroja adrese: Dīķa iela 44,
Banka: AS „SEB banka”
Rīga, LV-1004
Bankas kods: UNLALV2X
PVN reģ. Nr. LV40103272418
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855
Banka: AS „CITADELE”
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV38PARX0012814440001
_______(paraksts)_______ D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

______(paraksts)____ K. Naumova
Valdes priekšsēdētāja

_______(paraksts)________ I. Virse
Valdes locekle

Rīgā
2017. gada 30.jūnijā

Mārupes novadā
2017. gada 30.jūnijā
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