LĪGUMS Nr. 02/18/61
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621,
tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri rīkojas uz
statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „INTRA EL” vienotais reģistrācijas Nr. 40003455574, tās valdes locekļa Ivana Čistjakova
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, Piegādātājs un Pasūtītājs
turpmāk tekstā abi kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/21
rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Atbilstoši Līguma nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam
(1. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas ar
saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē piegādāt Pasūtītājam elektrotīkla
analizatorus komplektā ar elektrotehniskajiem materiāliem avārijas dīzeļģeneratoru distances
kontroles parametru vizualizēšanai, turpmāk – Prece.
1.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Līguma 1.1.punktā minēto Preci 5 (piecu) kalendāro nedēļu laikā no
līguma abpusējas parakstīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi – Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 9 664,51 EUR (deviņi tūkstoši seši simti
sešdesmit četri euro un 51 cents). Detalizēts Līguma summas sadalījums norādīts Līguma
1. pielikumā.
2.2. Pasūtītājs maksā Piegādātājam Līguma summu kā pēcapmaksu – 100 % (viens simts procenti)
apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādi apliecinoša dokumenta un
attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
2.3. Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja kredītiestādes norēķinu kontu.
2.4. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standarta
likmi 21 % (divdesmit viens procents) apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma
summas maksājumiem.
2.5. Piegādātājs visus Preces piegādes izdevumus ir iekļāvis Līguma summā un nekāda papildus
samaksa par Preces piegādi netiks veikta.
2.6. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, turpmāk – erēķins, ja Piegādātājs 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 .
3. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Preci 5 (piecu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma
abpusējas parakstīšanas dienas un nodot to Pasūtītājam pamatojoties uz Preces piegādi apliecinoša
dokumenta pamata.
3.2. Piegādātājs Preces piegādi veic darba dienās, darba laikā no 8:30-17:00, tās precīzu piegādes
datumu un laiku iepriekš telefoniski saskaņojot ar Līguma 6.1. punktā norādīto Pasūtītāja
kontaktpersonu.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par piegādāto Preci atbilstoši Līguma 2.2. punktā noteiktajai kārtībai.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par Līgumā paredzētā termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam
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.
5.2. Par Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
5.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no ar Līgumu uzņemto saistību izpildes.
5.4. Ja pieņemot Preci tiek konstatēti kādi tās trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma noteikumiem
un/vai Līguma 1. pielikumam, tad Pircēja pārstāvis ir tiesīgs neparakstīt darījumu apliecinošo
dokumentu. Par šo faktu tiek noformēts defektu akts, kuru paraksta Pircēja pilnvarotais pārstāvis.
Pārdevējs apņemas uz sava rēķina 16 (sešpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc minētā defektu akta
saņemšanas novērst visus trūkumus un/vai defektus vai neatbilstību Līguma noteikumiem un/vai
Līguma 1. pielikumam un atkārtoti iesniegt Pircējam jaunu darījumu apliecinošo dokumentu.
6. PUŠU KONTAKTPERESONAS
6.1. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs pieņemt Preci un
parakstīt darījumu apliecinošo dokumentu un/vai defektu aktu ir VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Tehniskā nodrošinājuma departamenta Enerģētikas nodaļas vadītājs Jurijs Daragans, darba tālruņa Nr.:
67300753, 28390999 e-pasta adrese: jurijs.daragans@lgs.lv vai viņa prombūtnes laikā - vadošais
elektrosistēmu inženieris Andris Paeglis, darba tālruņa Nr.: 67300750, 25444486 e-pasta adrese:
andris.paeglis@lgs.lv.
6.2. Visā Līguma darbības laikā Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs nodot Preci un parakstīt
darījuma apliecinošo dokumentu un/vai defektu aktu ir Mārtiņš Cipsts, darba tālruņa Nr.: +371
29492779, e-pasta adrese: martins.cipsts@intra-el.lv .
7. GARANTIJA
7.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Precei 2 (divu) gadu ražotāja garantiju.
7.2. Piegādātāja pienākums ir Preces garantijas laikā bez papildus samaksas veikt Preces
labošanu/nomaiņu un/vai novērst visus tās trūkumus un slēptos defektus, kas netika atklāti Preces
nodošanas brīdī. Iestājoties minētajiem apstākļiem, Piegādātājs apņemas Preces trūkumus/defektus
novērst 16 (sešpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgo Preces trūkumu/defektu pieteikšanas dienas.
7.3. Par visām piedāvātajām preces pozīcijām Piegādātājs apņemas iesniegt Pasūtītājam Eiropas
Savienības atbilstības deklarācijas un Vides atbilstības dokumentus.
7.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt to, ka visām mērīšanas ierīcēm (Preces tehniskās specifikācijas 5., 6. un 7.pozīcija) ir tehniskā atbalsta un/vai ražotāja servisa centri Rīgā vai Mārupes novadā.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
sarunu ceļā. Ja Pusēm 20 (divdesmit) 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.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
9.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.
9.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
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9.5. 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.
9.6. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara
operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri apstākļi pie kuriem
objektīvi nav iespējama saistību izpilde un, kurus Puses nevarēja paredzēt un nevarēja novērst.
9.7. 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.
9.8. Līgums ir izstrādāts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīts divos oriģināleksemplāros, kam
ir vienāds juridiskais spēks. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
9.9. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
10. LĪGUMA PIELIKUMI
10.1. 1. pielikums „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” uz 10 (desmit) lapām.
11. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

SIA „Intra EL”
Krūzes iela 23 k-3, Rīga, Latvija,
LV-1046
PVN reģ. Nr. 40003455574
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV84HABA0001408053525

____(paraksts)_______Dāvids Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

___(paraksts)_______ Ivans Čistjakovs
valdes loceklis

_____(paraksts)______ Elmārs Švēde
valdes loceklis
Mārupes novadā,
2018. gada 9.aprīlī

Rīgā,
2018. gada 9.aprīlī
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