LĪGUMS Nr. 02/17/151
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IPRO", vienotais reģistrācijas numurs: 40003521916, juridiskā
adrese: Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, no vienas puses, un valsts
akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", vienotais reģistrācijas numurs: 40003038621, juridiskā
adrese: Muzeju iela 3, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1053, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no otras puses,
PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS abi kopā turpmāk – PUSES,
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Datu rezervēšanas un atjaunošanas avārijas gadījuma kompleksa
"Avamar" atbalsts” ID Nr. LGS 2017/48 rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM datu rezervēšanas un atjaunošanas avārijas gadījuma
kompleksa “Avamar” atbalsta pakalpojumus uz 12 mēnešu ilgu periodu (turpmāk – ATBALSTA
PAKALPOJUMI) atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota šim līgumam kā Pielikums Nr. 1.
1.2. ATBALSTA PAKALPOJUMI piešķir PASŪTĪTĀJAM tiesības lietot minēto ražotāju atbalsta
pakalpojumus, kurus tas sniedz attiecībā uz datorprogrammām.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir EUR 17 402,52 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti divi eiro un 52 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildu līgumcenai Pasūtītājs samaksā PVN, kura likme
tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem apmaksas dokumenta izrakstīšanas
brīdī.
2.2. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM 2.1. punktā minēto Līguma summu un PVN 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc 3.2. punktā minētās piegādes veikšanas un nodošanas pieņemšanas akta
parakstīšanas.
2.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar PIEGĀDĀTĀJU, veicot naudas pārskaitīšanu uz rēķinā norādīto
PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu kredītiestādē.
2.4. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu ar dienu, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontā kredītiestādē.
3. ATBALSTA PAKALPOJUMU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
3.1. ATBALSTA PAKALPOJUMU piegāde šī Līguma izpratnē ir datorprogrammu automātiska
aktivizēšana. Par ATBALSTA PAKALPOJUMU piegādi PASŪTĪTĀJS pārliecinās ražotāja klientu
portālā.
3.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā ATBALSTA PAKALPOJUMUS ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Līguma
abpusējas parakstīšanas.
3.3. ATBALSTA PAKALPOJUMS tiek nodots, parakstot abpusēju ATBALSTA PAKALPOJUMA
nodošanas pieņemšanas aktu.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Puses apņemas ievērot šī līguma noteikumus un pienācīgi izpildīt uzņemtās saistības. Ja šī līguma
saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgā kārtā, vainīgā no Pusēm atlīdzina otrai pusei
zaudējumus.
4.2. Par samaksas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus
0,05% (piecas simtdaļas procenta) no parāda summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10
% (desmit) no līguma 2.1. apakšpunktā minētās summas.
4.3. Par ATBALSTA PAKALPOJUMU piegādes termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma 2.1.apakšpunktā minētās
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no 2.1. apakšpunktā
minētās summas. Pirmās prioritātes pieteikuma termiņa neievērošanas gadījumā (Pielikums Nr.1)
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta)
apmērā no Līguma summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma summas, otrās prioritātes pieteikuma termiņa neievērošanas gadījumā (Pielikums Nr.1)
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta)
apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma summas.
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4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma turpmākās izpildes.
4.5. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otrai
Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
4.6. Gadījumā, ja ATBALSTA PAKALPOJUMI netiek veikti saskaņā ar Līguma un/vai Pielikumu
noteikumiem un/vai PIEGĀDĀTĀJS ir sniedzis maldīgu informāciju par ATBALSTA
PAKALPOJUMIEM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to
brīdinot PIEGĀDĀTĀJU. Šajā punktā minētajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no
brīža, kad PASŪTĪTĀJS ir atkāpies no Līguma.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. 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.
5.1. 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.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Šis līgums stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī un ir spēkā līdz 2018. gada 30. septembrim.
6.2. Noslēdzot šo Līgumu, PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka ir piegādājamo datorprogrammu
ražotāja/izplatītāja autorizēts sadarbības partneris, kurš ir tiesīgs uzņemties šajā Līgumā noteiktās
saistības un pārdot ATBALSTA PAKALPOJUMUS.
6.3. PIEGĀDĀTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA izvēlēto datorprogrammu piemērotību PASŪTĪTĀJA
vajadzībām. PIEGĀDĀTĀJS atbild vienīgi par PASŪTĪTĀJA piegādāto ATBALSTA
PAKALPOJUMU spēkā esamību.
6.4. Šis Līgums tiek izpildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Attiecības, kas nav noregulētas ar šo Līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem
6.5. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas
kļuvusi zināma izpildot šo Līgumu.
6.6. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, Puses mēģina noregulēt un izšķirt pārrunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā pēc piekritības Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
6.7. Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kuru apmainās Puses un kura ir
attiecināma uz šo Līgumu, noformējama rakstveidā, latviešu valodā, un iesniedzama otrai pusei pret
parakstu vai nosūtāma ierakstītā vēstulē uz juridisko adresi.
6.8. Šo līgumu var grozīt, Pusēm par to vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un grozījumus Puses
noformē rakstveidā un, pēc parakstīšanas, tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.9. Šis līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar 2
(diviem) pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku, pa vienam
eksemplāram katrai no Pusēm.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIEGĀDĀTĀJS
SIA "IPRO"

PASŪTĪTĀJS
VAS "Latvijas gaisa satiksme”

(paraksts)
valdes priekšsēdētājs Jānis Rozentāls
2017.gada 29.septembrī

(paraksts)
valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš
(paraksts)
valdes loceklis Elmārs Švēde
2017.gada 10.oktobrī

