LĪGUMS Nr. 02/18/33

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs),
kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās
valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā
ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas
reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003435328, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, kuru pārstāv tās valdes locekle Iveta Blaua, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no
otras puses, kopā saukti – Puses, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
Atbilstoši Līguma nosacījumiem, kā arī Tehniskajai specifikācijai un finanšu
piedāvājumam (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, Pasūtītājs uzdod
un apņemas apmaksāt, savukārt, Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar visu
Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu periodisku verifikāciju, kalibrēšanu un/vai
remontu, turpmāk tekstā – Pakalpojums.
2. PAKALPOJUMA
SNIEGŠANAS UN PIEŅEŠANAS KĀRTĪBA
2.1.
Pasūtītājam piederošie mērīšanas līdzekļi ir uzskaitīti Līguma 1.pielikumā, kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma darbības laikā Pasūtītājam piederošo mērīšanas
līdzekļu saraksts var mainīties. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski
informēt Izpildītāju par izmaiņām mērīšanas līdzekļu sarakstā.
2.2.
Visi mērīšanas līdzekļi ir pakļauti obligātai valsts vai nozares metroloģiskajai
pārbaudei.
2.3.
Mērīšanas līdzekļu verifikācijas un/vai kalibrēšanas organizēšanā un nodrošināšanā
Izpildītājam ir jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
2.4. Izpildītāja metroloģisko mērīšanas līdzekļu pārbaužu organizācija un nodrošināšana
sastāv no:
2.4.1. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu uzskaites veikšanas;
2.4.2. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu pārbaužu plāna (grafika)
izstrādāšanas. Mērīšanas līdzekļu periodiskās metroloģiskās pārbaudes Izpildītājs veic pēc
gada plāna un pārbaužu grafika, kurus Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju;
2.4.3. kārtējai pārbaudei pakļauto mērīšanas līdzekļu saņemšanas no Pasūtītāja.
Kārtējās pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto pārbaužu grafiku, attiecīgi
abpusēji parakstot pārbaudei nododamo mērīšanas līdzekļu pieņemšanas – nodošanas aktu;
2.4.4. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu transportēšanas līdz to pārbaudes
vietai un atpakaļ;
2.4.5. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu apdrošināšanas;
2.4.6. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu pārbaudes organizācijas un
veikšanas noteiktajos termiņos, specializētās Latvijas teritorijā esošajās laboratorijās vai
ārzemēs (Latvijā – ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas
pie Pasūtītāja, bet ārzemēs – ne ilgāk kā 35 (trīsdesmit pieci) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas pie Pasūtītāja);

2.4.7. no tādu mēraparātu, kas nav darba kārtībā, identificēšanas un attiecīgi to
remonta organizācijas un realizācijas;
2.4.8. sertifikāta izdošanas katram mēraparātam, kas izgājis pārbaudi, atšifrējot
sertifikāta izdošanas datumu un derīguma termiņu;
2.4.9. pārbaudīto mērīšanas līdzekļu nogādāšanas atpakaļ Pasūtītājam, to stāvokļa
pārbaudes kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pārbaudīto mērīšanas līdzekļu pieņemšanas no
Pasūtītāja puses, attiecīgi abpusēji parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.5. Pasūtītājs mērīšanas līdzekļus Izpildītājam nodod pamatojoties uz abpusēji
parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc katras mērīšanas līdzekļu pārbaudes un/vai
kalibrēšanas un/vai remonta darbu pabeigšanas, Puses paraksta jaunu mērīšanas iekārtu
pieņemšanas - nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja līdz galam
nepabeigtus darbus, trūkumus darbos un/vai to neatbilstību šim Līgumam, Puses sagatavo
un paraksta attiecīgu aktu, kurā uzskaita visus defektus un trūkumus, kā arī norāda to
novēršanas termiņus. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt pieņemšanas –
nodošanas aktu līdz visu defektu un trūkumu novēršanas dienai.
2.6. Pieņemšanas - nodošanas aktu no Pasūtītāja puses tiek pilnvarots parakstīt - Tehniskā
nodrošinājuma departamenta_darba organizācijas speciālists Ingūna Viļuma (tālr. Nr.
67300547, e-pasts: inguna.viluma@lgs.lv).
2.7. Pieņemšanas – nodošanas aktu no Izpildītāja puses tiek pilnvarots parakstīt –
Elektrisko mērījumu laboratorijas vadītāja S.Kravčenko.
2.8. Izpildītājam ir tiesības realizēt Pasūtījumu šādās laboratorijās, kas atrodas:
2.8.1. Latvijā un kurām ir attiecīga spēkā esoša akreditācijas apliecība uz ISO/IEC
17025 vai ISO/IEC 17020 standartiem;
2.8.2. ārvalstīs un kurām ir attiecīga spēkā esoša akreditācijas apliecība uz ISO/IEC
17025 vai ISO/IEC 17020.
2.9. Izpildītājs apņemas nodot Pasūtītājam kalibrēšanas un/vai verificēšanas sertifikātu par
katru mērīšanas līdzekli, kas ir pārbaudīts atbilstoši Līguma noteikumiem, atsevišķi
pievienojot laboratorijas, kurā veikta verifikācija un/vai kalibrēšana, akreditācijas
apliecības kopijas, izņemot gadījumus, kad verifikācija un/vai kalibrēšana ir veikta kādā no
Eiropas Savienības nacionālajām metroloģijas institūciju laboratorijām.
2.10. Ja kalibrēšanas un/vai verificēšanas procesā Izpildītājs konstatē nepieciešamību
remontēt attiecīgo mērīšanas līdzekli, tad Izpildītājs apņemas par to rakstveidā informēt
Pasūtītāju, attiecīgi norādot konstatētos bojājumus, nepieciešamo remonta apjomu un
prognozējamās remonta izmaksas.
2.11. Pasūtītājam ir tiesības neizmantot Līguma 1.pielikumā uzskaitītās atsevišķo mērīšanas
līdzekļu pārbaudes un/vai aizstāt tās ar citām mērīšanas līdzekļu pārbaudēm. Izpildītājs
apņemas necelt pretenzijas pret Pasūtītāju Līguma 1.pielikumā norādītā Pasūtījuma pilnīgas
neizmantošanas gadījumā.
2.12. Par Līguma 1.pielikumā neietverto mērīšanas līdzekļu pārbaudēm un to izmaksām
Puses rakstveidā vienojas atsevišķi.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Visā Līguma darbības laikā kopējā Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa)
par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt EUR 41999,00 (četrdesmit
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi).
3.2. Izpildītājs samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem aprēķina atbilstoši Līguma
1.pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma izcenojumiem.
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3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru atsevišķi veikto Pakalpojumu 10 (desmit) darba
dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas, pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
3.4. Pasūtītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja sniegtajiem
Pakalpojumiem pārskaita uz Līgumā noteikto Izpildītāja bankas norēķina kontu.
3.4. Līguma summa tiek aplikta ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto
pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi, kuras samaksu Pasūtītājs veic papildus un
vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
3.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma
sniegšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks
veikta.
3.6. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez
paraksta (turpmāk tekstā – 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.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Par Līgumā paredzēto termiņu nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot
līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepaveikto darbu vērtības, par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
4.2. Par Līguma 3.3.punktā noteikto maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot
Pasūtītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no parāda summas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma
summas.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt līgumsoda summu,
bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā
neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.4. Gadījumā, ja Pakalpojums netiek sniegts atbilstoši šī Līguma un/vai tā pielikumu
noteikumiem, un/vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par pakalpojuma kvalitāti,
tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot
Izpildītāju. Šajā punktā minētajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10%
(desmit procenti) apmērā no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja
rakstveida brīdinājuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas.
4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka tas nespēj veikt Līgumā noteikto Pakalpojuma
izpildi, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā informējot
Pasūtītāju ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms atkāpšanās no Līguma. Šajā punktā
minētajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā
no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstveida brīdinājuma par
atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.
4.6. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par bojājumiem, kas radušies Pasūtītājam piederošajām
mērīšanas iekārtām, no brīža, kad tās ar pieņemšanas - nodošanas aktu tiek nodotas
Izpildītāja rīcībā līdz brīdim, kad tās ar jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu tiek atgrieztas
atpakaļ Pasūtītājam.
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5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, ja tā ir iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā.
5.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgi, globāla
un ārkārtēja rakstura apstākļi, kas traucē šī Līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses,
slēdzot šo Līgumu, neparedzēja un nevarēja paredzēt.
5.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā tā Puse, kura nevar izpildīt šajā Līgumā
noteiktās savas saistības, nekavējoties par to rakstveidā informē otru Pusi. Nepārvaramas
varas apstākļus pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas. Par nepārvaramas varas
gadījuma pierādījumu var kalpot tikai attiecīgās valsts iestādes oficiāls slēdziens.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, Puses savstarpēji rakstiski vienojas par tālāko
rīcību Līgumā noteikto saistību izpildei.
5.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām
dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā
gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika
posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek
risināti sarunu ceļā. Ja Pusēm 10 (desmit) darba dienu laikā neizdodas vienoties par strīda
vai domstarpības risinājumu, tad jebkurš strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA
GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus.
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā,
ja tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. Visi Līguma grozījumi kļūst
par tā neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.1.punktā minētā Līguma summa, tad Līgums tiek
izbeigts pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa.
8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
8.1. Visā Līguma darbības laikā no Pasūtītāja puses komunikācijai starp Pasūtītāju un
Izpildītāju tiek nozīmēta šāda kontaktpersona – Tehniskā nodrošinājuma
departamenta_darba organizācijas speciālists Ingūna Viļuma (tālr. Nr. 67300547, e-pasts:
inguna.viluma@lgs.lv).
8.2. Visā Līguma darbības laikā no Izpildītāja puses komunikācijai starp Pasūtītāju un
Izpildītāju tiek nozīmēta šāda kontaktpersona - Elektrisko mērījumu laboratorijas vadītāja
S.Kravčenko.
8.3. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.4. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un bez otras Puses rakstiskas
piekrišanas neizpaust trešajām personām informāciju, kas kļuvusi zināma šī Līguma
izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa personas, kurām
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šādas tiesības ir piešķirtas ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Šis
noteikums ir spēkā visā Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas.
8.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 15
(piecpadsmit) lapām, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma pielikumi ir tā
neatņemamas sastāvdaļas.
8.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
9. LĪGUMA PIELIKUMI
9.1. „Tehniskā specifikāciju un finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām.
10. PUŠU REKVIZĪTI:
PASŪTĪTĀJS:
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Juridiskā adrese: Muzeju iela 3,
Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV - 1053
PVN Reģ. Nr. LV40003038621
Banka: A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 157,
Rīga, LV-1013
PVN Reģ. Nr. LV40003435328
Banka: A/S „Swedbank”
Kods: HABA LV22
Konta Nr.: LV38HABA0001407049821

(paraksts) D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) I. Blaua
Valdes locekle

(paraksts) E. Švēde
Valdes loceklis
Mārupes novadā,
2018.gada 14.martā

Rīgā,
2018.gada 5.martā
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