LĪGUMS Nr. 02/18/65
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr.40003038621,
turpmāk - Pircējs, 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 „YEInternational”, vienotais reģistrācijas Nr.40003187810,
turpmāk – Pārdevējs, tās valdes loceklis Aivars Latkovskis, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras
puses, turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/25
rezultātus, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdot un piegādā mērīšanas iekārtas Sakaru tīkla/ Sakaru sistēmu ekspluatācijas
nodrošināšanai, turpmāk – Preces, atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam
(1.pielikums) un finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) ir 19 327,89 EUR (deviņpadsmit tūkstoši
trīs simti divdesmit septiņi euro, 89 centi). Detalizēts Līguma summas sadalījums norādīts 2.pielikumā.
2.2. Pircējs apņemas veikt Līguma summas apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes un
attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot Līguma summu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas
norēķina kontu.
2.3. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokļa standarta likmi, kuru Pircējs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumu.
2.4. Līguma summā ir iekļauti visi Pārdevēja papildus izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi. Papildus
Līguma summai samaksa par Pārdevēja papildus izdevumiem netiks veikta.
2.5. Puses vienojas, ka Pārdevēja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
– e-rēķins), ja Pārdevējs veiks e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pircēja e-pasta adresi: lgs@lgs.lv. Tiks
uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pircējam un Pircējs ir saņēmis e-rēķinu datumā, kurā tas tiek iesūtīts
Pircēja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, Pārdevējam ir
pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
3.

PIEGĀDES IZPILDES TERMIŅI UN KARTĪBA

3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces ne ilgāk kā 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma
abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Pircēja atrašanās vietā – Muzeju ielā 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes
novads, LV-1053.
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3.3. Persona, ar kuru Pārdevējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kura Pircēja
vārdā ir tiesīga pieņemt Preces, ir _________________________.
3.4. Persona, ar kuru Pircējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kura Pārdevēja
vārdā ir tiesīga nodot Preces, ir ____________________________.
3.5. Ja Pircējs, saņemot Preces, konstatē to nepilnības vai neatbilstību Līgumam un/vai tā pielikumiem, tad
rēķins netiek apmaksāts un Pircējs par attiecīgo faktu noformē un iesniedz Pārdevējam defektu aktu, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa. Defektu aktu paraksta viena no Līguma 3.3.punktā minētajām
pilnvarotajām personām.
3.6. Pārdevējam 5 (pieci) darba dienu laikā no Līguma 3.5. punktā minētā defektu akta noformēšanas
jānovērš konstatētās nepilnības vai neatbilstība un/ vai jāpiegādā Pircējam citas Līguma noteikumiem
un/vai tā pielikumiem atbilstošas Preces.
3.7. Līguma 3.5. punktā minēto konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanu, atkārtoti piegādājot
Preces, apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Pircēja vārdā paraksta viena no
Līguma 3.3. punktā minētajām pilnvarotajām personām.
3.8. Par Preču piegādes dienu tiks uzskatīta tā diena, kurā Pircējs un Pārdevējs abpusēji paraksta darījumu
apliecinošo dokumentu.
4.

TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

4.1. Pircējam ir pienākums samaksāt Līguma summu, atbilstoši Līguma 2.2. punkta noteikumiem.
4.2. Pārdevējs uzņemas risku par Preču nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pircējs ir saņēmis Preces, ko
apliecina darījumu apliecinošs dokuments.
4.3. Pieņemot Preces, Pircēja pilnvarotam pārstāvim ir pienākums pārbaudīt Preču daudzumu un kvalitātes
atbilstību Līguma noteikumiem un pārliecināties, ka nav bojāts Preču iepakojums un Precēm nav ārēju
defektu (ja šādus defektus var konstatēt, nesabojājot Preču iepakojumu). Ja minēto bojājumu nav, Pircēja
pilnvarotais pārstāvis pieņem Preces, parakstot darījumu apliecinošu dokumentu.
4.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču defektiem, kuri Precēm pastāvēja pieņemšanas brīdī, kā arī par visiem
tiem defektiem un bojājumiem, kas Precēm ir radušies pēc darījumu apliecinošā dokumenta abpusējas
parakstīšanas Preču ražotāja standartiem neatbilstošo īpašību, brāķa vai citu slēpto defektu dēļ. Pārdevējs
nav atbildīgs par defektiem, kas radušies Precēm nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas
rezultātā, bojājumiem, kas radušies Pircēja vainas vai trešās personas darbības dēļ, kā arī par normālu
Preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.
4.5. Pircējs par attiecīgo faktu noformē un iesniedz Pārdevējam defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Defektu aktu paraksta viena no Līguma 3.3.punktā minētajām pilnvarotajām personām.
4.6. Par Līguma 3.1., 3.6., 5.3., 5.4. un 7.3. punktos paredzētā termiņa nokavējumu, Pircējs ir tiesīgs
piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, piecu procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās
un/vai līguma noteikumiem neatbilstošās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 %
(desmit procenti) no Līguma summas.
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4.7. Par Līguma 2.2. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam
līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
4.8. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam
izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas Pārdevēja informēšanas un
piekrišanas.
4.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no Līgumā
noteikto saistību neievērošanas vai to nepildīšanas.
5.

GARANTIJAS

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Precēm ne mazāk kā 2 (divi) gadu garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt
no darījumu apliecinošā dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.2. Pārdevēja pienākums garantijas laikā Preces bojājuma gadījumā par Pārdevēja līdzekļiem,
nepazeminot Preces kvalitāti, veikt bojātās daļas nomaiņu un/vai remontu.
5.3. Ja Precēm garantijas laikā tiks konstatēti bojājumi vai nepilnības, Pircējs paziņo par to Pārdevējam.
Pārdevējam ir pienākums konstatētās nepilnības/bojājumus Līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā novērst
25 (divdesmit pieci) dienu laikā, skaitot no paziņošanas dienas.
5.4. Ja bojāto Preci ir nepieciešams nosūtīt ražotājam, maksimālais izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 1
(viens) mēnesi no Līguma 5.3. punktā minētās paziņošanas dienas.
5.5. Pārdevējs garantē, ka Prece ir izgatavota un nokomplektēta atbilstoši Līguma noteikumiem un
tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam (1.pielikums).
6.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm šī Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju
sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā vienoties, tad jebkurš strīds, domstarpība
vai prasība, kas izriet no šī 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.
7.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.
7.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu Pārdevējam, ja
Preces neatbilst Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem un Pārdevējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav
nodrošinājis konstatētās neatbilstības/bojājumu novēršanu vai veicis Preču nomaiņu, kā arī, ja Preču
piegāde Pārdevēja vainas dēļ ir aizkavējusies vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā punktā minētajā
gadījumā Pircējs ir tiesīgs piemērot Pārdevējam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma
3

summas, 5 (pieci) darba dienu laikā no Pircēja rakstveida brīdinājuma par atkāpšanos no Līguma
saņemšanas.
8.

CITI NOTEIKUMI

8.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Līgums ir noformēts divos eksemplāros, latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku uz 9 (deviņi)
lapām, kuru skaitā ir pamatteksts uz 4 (četri) lapām, 1.pielikums “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” uz
3 (trīs) lapām, 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divi) lapām.
8.5. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, bet otrs – pie Pircēja.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA „YEInternational”

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Gustava Zemgala gatve 69,

Mārupes novads, LV - 1053

Rīga, LV-1039

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40003187810

AS “SEB Banka”

AS „Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konta Nr.: LV33HABA0551025141338

______(paraksts)_____ Dāvids Tauriņš

______(paraksts)_____ Aivars Latkovskis

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

______(paraksts)_____ Elmārs Švēde

Rīgā 2018.gada 13.aprīlī

valdes loceklis
Mārupes novadā 2018.gada 19.aprīlī
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