LĪGUMS Nr. 02/17/133
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pircējs), kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids
Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no
vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DAN Communications” (turpmāk tekstā –
Pārdevējs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003294251 un kuru pārstāv valdes
loceklis Aleksandrs Libensons un valdes loceklis Petrs Čertovs, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no
otras puses, Pircējs un Pārdevējs turpmāk tekstā saukti – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr.
LGS 2017/43 rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda Līgumam
pievienotajai tehniskajai specifikācijai atbilstošus multipleksorus.
2. Līguma summa un samaksas kārtība.
2.1. Līguma summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir EUR 14 318,00 (četrpadsmit tūkstoši trīs
simti astoņpadsmit eiro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.1. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no preču piegādes,
abpusējas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
2.2. Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu bankā.
2.3. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2.4. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pasūtījuma veikšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
3. Piegādes un izpildes termiņi.
3.1. Pārdevējs piegādā Preci, veic iekārtu piegādi un uzstādīšanu 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas.
3.2. Pārdevējs pēc Preces piegādes un montāžas iesniedz Pircējam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
Par Preču piegādes dienu tiks uzskatīta tā diena, kurā abpusēji tiks parakstīts pieņemšanas – nodošanas
akts.
3.3. No Pircēja puses pieņemt Preci, parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus un defektu aktu ir tiesīgs
Sergejs Jahnovičs vai Jevgeņijs Paramonovs
3.4. No Pārdevēja puses piegādāt Preci, parakstīt rēķinus, pieņemšanas – nodošanas un defektu aktus ir tiesīgs
Aleksandrs Libensons vai Anatolijs Maklers.
4. Preces pieņemšanas – nodošanas kārtība.
4.1. Līguma izpildes nodošana un pieņemšana notiek ar Līgumu pilnvaroto personu klātbūtnē, parakstot
pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Ja pieņemot Līguma izpildījumu Preci vai Preces uzstādīšanā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai
neatbilstība Līguma noteikumiem un/vai Līguma Pielikumam Nr.1, Pircēja pārstāvis ir tiesīgs neparakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu. Par šo faktu tiek noformēts defektu akts, kuru paraksta Pircēja
pilnvarotais pārstāvis.
4.3. Pārdevējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.4. punktā minētā defektu akta sastādīšanas
novērst trūkumus vai defektus, vai neatbilstību Līguma noteikumiem, un/vai Līguma Pielikumam Nr.1
un atkārtoti iesniegt Pircējam pieņemšanas – nodošanas aktu.

5. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība.
5.1. Pircējam ir pienākums:
5.1.1. pieņemt Līguma izpildījumu, ja tas atbilst Līguma un tā pielikuma Nr.1 nosacījumiem;
5.1.2. samaksāt Pārdevējam Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Pārdevējam ir pienākums:
5.2.1. 10 (desmit) darba dienas pirms Preces piegādes saskaņot ar Pircēju moduļu nomaiņas,
montāžas un konfigurācijas darbu grafiku.
5.2.2. nodot Pircēja rīcībā visu Preces dokumentāciju, licences, kā arī tehniskās ekspluatācijas
noteikumus vienlaicīgi ar Preces piegādi.
5.3. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces defektiem, kuri Precei pastāvēja nodošanas brīdi, kā arī visiem tiem
defektiem un bojājumiem, kas Precei ir radušies pēc Preces saņemšanas dokumenta parakstīšanas Preces
slikto īpašību, brāķa vai citu defektu dēļ.
5.4. Pārdevējs uzņemas risku par Preces nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pircējs ir saņēmis Preci, ko
apliecina abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.
5.5. Lai Pārdevējs varētu veikt Preču uzstādīšanu, Pircējs nodrošina brīvu pieeju telpām un ar uzstādīšanu
saistītajai infrastruktūrai.
6. Preces garantija.
6.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir izgatavota un nokomplektēta atbilstoši Līguma prasībām un
Līguma Pielikumam Nr.1, un atbilst Precei noteiktajiem standartiem un ražotāja izstrādātajiem
noteikumiem.
6.2. Precei ir noteikta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces saņemšanas brīža, ko apliecina abpusēji
parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.
6.3. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums bojājuma gadījumā uz sava rēķina, nepazeminot Preces kvalitāti,
veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līguma 6.4. punktā minētajā termiņā, skaitot no dienas, kad
Pircējs pieteicis Pārdevējam Preces bojājumu.
6.4. Ja bojāto Preci vai tās attiecīgo bojāto daļu ir nepieciešams aizsūtīt remontam vai nomaiņai ražotājam,
maksimālais izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 2 (divus) mēnešus, skaitot no pretenzijas pieteikuma
iesniegšanas dienas Pārdevējam.
6.5. Ja, saskaņā ar Līguma 6.4. punktu nepieciešams Preces vai tās attiecīgās bojātās daļas remonts vai
nomaiņa, tad Līguma 6.2. punktā noteiktais Preces garantijas termiņš pagarinās par attiecīgo laika
periodu, par kuru tiek sastādīts un abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā Prece ir bijusi
pie Pārdevēja un veikts Preces nepieciešamais remonts.
7. Pušu mantiskā atbildība.
7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos pierādītos
zaudējumus. Ar zaudējumiem Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus, kuri Pusēm ir radušies
Puses vainas dēļ un cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.
7.2. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par katru nokavējuma
dienu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentu) apmērā no Līguma summas.
7.3 Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par katru nokavējuma dienu 0,5% (nulle
komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no
Līguma summas.
7.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam
izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu.
8. Līguma termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība.
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses būs izpildījušas
visas Līgumā noteiktās saistības pilnā apmērā.
8.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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8.3. Ja Preču piegāde netiek veikta saskaņā ar Līguma un/vai Pielikuma noteikumiem un/vai aizkavējusies
vairāk par 10 (desmit) darba dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par
to brīdinot Pārdevēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība.
9.1. 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.
10. Citi nosacījumi.
10.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Visa Līguma darbības laikā Pircēja kontaktpersonas ir Sergejs Jahnovičs (tālrunis: 67300730) un
Jevgeņijs Paramonovs (tālrunis 67300740).
10.5. Visā Līguma darbības laikā Pārdevēja kontaktpersona ir Aleksandrs Libensons (tālrunis 67791237)
Anatolijs Maklers (tālrunis 67791284).
10.6. Līgums ir parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz 3 (trīs) lapām, ar vienādu juridisku spēku, latviešu
valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
11. Līguma pielikumi.
11.1. Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija”.
11.2. Pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.
Pušu rekvizīti.
PIRCĒJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA003029070855
/paraksts/ Dāvids Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs
/paraksts/ Elmārs Švēde
Valdes loceklis
Mārupes novadā, 2017. gada 15. augustā
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PĀRDEVĒJS:
SIA “DAN Communications”
Brīvības iela 97,
Rīga, LV-1001
PVN reģistrācijas Nr. 50003294251
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV47NDEA0000080016849
/paraksts/ Aleksandrs Libensons
Valdes loceklis

/paraksts/ Petrs Čertovs
Valdes loceklis
Rīgā, 2017.gada 28.augustā

