Līgums Nr. 02/17/56
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621,
tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri darbojas uz
statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un
Individuālais komersants „NAS Engineering”, vienotais reģistrācijas Nr. 43602023164, tās
komersanta Alekseja Ņikitina personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras
puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā, turpmāk – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr.
LGS 2017/5 rezultātus, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un finanšu
piedāvājumu (2. pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, pasūta un Izpildītājs veic avārijas
signālpogas sistēmas modernizāciju Rīgas Tornī, turpmāk – Pakalpojums.
2. PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Līguma 1.1. punktā minēto Pakalpojumu Izpildītājs apņemas veikt 105 (viens simts pieci)
kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs ir veicis Pakalpojumu pilnā
apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā noteikto Pakalpojumu, neskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 41 500,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi). Detalizēts Līguma
summas sadalījums ir norādīts Līguma 1. pielikumā.
3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu, pārskaitot to uz Izpildītāja Līgumā norādīto
kredītiestādes norēķina kontu, šādā kārtībā:
3.2.1.

avansa maksājumu - 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, neskaitot

pievienotās vērtības nodokli, jeb 8 300,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) 10 (desmit)
darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas;
3.2.2.

atlikušo maksājumu - 80 % (astoņdesmit procenti) apmērā no Līguma summas,

neskaitot pievienotās vērtības nodokli, jeb 33 200,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti euro un 00
centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un
attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
3.3. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokļa standarta likmi 21 % (divdesmit viens procents) apmērā, kuras apmaksu Pasūtītājs veic papildus
un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.

3.4. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
3.5. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez elektroniskā
paraksta (turpmāk – e-rēķins), ja Izpildītājs veic e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja e-pasta
adresi: lgs@lgs.lv. Tiek uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis 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.
4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājam
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pieņemšanas - nodošanas akts un kopīgi ar Līguma 4.4. punktā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu ir
jāveic paveikto darbu pārbaude.
4.2. Ja pārbaudes laikā veiktajam Pakalpojumam tiek konstatēti kādi tā trūkumi vai defekti, vai
neatbilstība Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas –
nodošanas aktu. Par šo faktu tiek noformēts defektu akts, kuru paraksta Līguma 4.4. punktā noteiktā
Pasūtītāja pilnvarotā persona.
4.3. Iestājoties Līguma 4.2. punktā minētajiem nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba
dienu laikā, bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku un līdzekļiem, novērst konstatētos trūkumus un
nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam precizētu Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.4. Līgumā minēto Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī defektu aktu Pasūtītāja vārdā
tiek pilnvarots parakstīt VAS “Latvijas gaisa satiksme” Gaisa satiksmes vadības departamenta Lidlauku
rajona daļas Rīgas lidlauka torņa GSV dispečers/Lidlauku rajona daļas projektu vadītājs - Maksims
Dmitrijevs, darba tālruņa Nr.: 67300959, darba mobilā tālruņa Nr.: 28326000, e-pasta
adrese: maksims.dmitrijevs@lgs.lv.
5. GARANTIJAS
5.1. Pakalpojumam tiek noteikta 2 (divi) gadi garantija. Garantijas termiņu sāk skatīt no Pakalpojuma
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Izpildītāja pienākums garantijas laikā ir
bez papildus samaksas, veikt sistēmas labojumus, novērst visus tās trūkumus un slēptos defektus, kas
netika atklāti nododot Pakalpojumu.
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Izpildītājam ir tiesības:
6.1.1.

Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt no Pasūtītāja Līgumā noteikto samaksu par

Pakalpojumu;
6.1.2.

nepieciešamības gadījumā, Līguma saistību izpildei izmantot Pasūtītāja tehnisko un

sistēmu nodrošinājumu.
6.2. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
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6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izpildītāja Pakalpojumu atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
6.4. Pasūtītāja pienākums ir:
6.4.1.

iesniegt Izpildītājam visu savā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līguma

nosacījumu izpildei;
6.4.2.

atbilstoši Līguma nosacījumiem apmaksāt Līguma summu.
7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
zaudējumu, bet Līgumā speciāli noteiktajos gadījumos - maksā līgumsodu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.
7.2. Līgumā minētā apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot
Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā, no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
7.3. Par Līguma 2.1. un 4.3. punktos paredzētā termiņa nokavējumu 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) no Līguma summas.
7.4. Gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst Līguma un/vai tā pielikumu nosacījumiem, vai Pakalpojums
netiek izpildīts Līgumā 2.1. punktā noteiktajā termiņā, vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par
Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot
Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šajā punktā minētajā gadījumā Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir atkāpies no Līguma.
7.5. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar otru Pusi un
uzrauga Līguma kvalitatīvu izpildi ir: VAS “Latvijas gaisa satiksme” Gaisa satiksmes vadības
departamenta Lidlauku rajona daļas Rīgas lidlauka torņa GSV dispečers/Lidlauku rajona daļas projektu
vadītājs - Maksims Dmitrijevs, darba tālruņa Nr.: 67300959, darba mobilā tālruņa Nr.: 28326000, epasta adrese: maksims.dmitrijevs@lgs.lv.
7.6. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš kontaktējas ar otru Pusi un
nodrošina Līguma kvalitatīvu izpildi ir: IK “NAS Engineering” individuālais komersants - Aleksejs
Ņikitins, mobilā tālruņa Nr.: +371 29532692, e-pasta adrese: info@nasengineering.lv .
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. 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.
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9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
9.2.

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.
9.3.

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.
9.4.

Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.5.

Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā, ja tie ir

sagatavoti rakstiski un ir abpusēji parakstīti.
9.6.

Līgums ir izstrādāts divos identiskos oriģināleksemplāros, latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām,

abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas
sastāvdaļas.
9.7.

Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES,
KREDĪTIESTĀŽU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS „Latvijas gaisa satiksme”

IK „NAS Engineering”

Lidosta “Rīga”, KDP ēka,

Ganību iela 58-62,

Mārupes novads, LV-1053

Jelgava, LV-3007

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV43602023164

Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”

Bankas nosaukums: AS „Swedbank”

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konta Nr.: LV49HABA0551023795757

________(paraksts)_______ Dāvids Tauriņš

_______(paraksts)_____ Aleksejs Ņikitins

valdes priekšsēdētājs

individuālais komersants

________(paraksts)______ Elmārs Švēde

Jelgavā

valdes loceklis

2017. gada 13.aprīlī

Mārupes novadā
2017. gada 13.aprīlī
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