LĪGUMS Nr. 02/18/32
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, tās
valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas uz statūtu un valdes
pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GPower”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103327631, tās valdes
loceklis Mārtiņš Grantiņš, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, Pasūtītājs
un Piegādātājs abi kopā turpmāk – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/6 rezultātus,
noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Piegādātājs pārdod, piegādā un uzstāda, bet Pasūtītājs pērk mobilo elektrostaciju (uz piekabes)
dīzeļģeneratoru

aizvietošanai

avārijas

gadījumā,

turpmāk

–

Preces,

atbilstoši

tehniskajai

specifikācijai/piedāvājumam (1.pielikums) un finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kas ir šī Līguma
neatņemamas sastāvdaļas. Papildus Piegādātājs apņemas apmācīt 7 (septiņi) Pasūtītāja darbiniekus
Piegādātāja servisa centrā ar abpusēji saskaņotā laikā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir 15 950,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi),
neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:
2.2.1. 20 % no Līguma summas jeb 3 190,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit euro, 00
centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot Līguma summu uz Piegādātāja Līgumā
norādīto bankas norēķina kontu;
2.2.2. 80 % no Līguma summas jeb 12 760,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit
euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču
piegādes (ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un attiecīgais rēķins),
pārskaitot Līguma summu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas norēķina kontu.
2.3. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokļa standarta likmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
2.4. Puses vienojas, ka Piegādātāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
– e-rēķins), 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.

Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu,

Piegādātājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
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3. PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI
3.1. Piegādātājs piegādā Preces uz Pasūtītāja objektu “Pārraides radiocentrs”, kas atrodas Mežārēs, Babītes
novadā, LV-2107, ne ilgāk kā 20 (divdesmit) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Persona ar kuru Piegādātājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas Pasūtītāja
vārdā ir tiesīga pieņemt Preces, parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu ir Tehniskā
nodrošinājuma departamenta Enerģētikas nodaļas vadītājs Jurijs Daragans (tālr. +371 67300753,
mob.tālr. +371 28390999, e-pasts: Jurijs.Daragans@lgs.lv) vai viņa prombūtnes laikā vadošais
elektrosistēmu inženieris Andris Paeglis (tālr.+37167300750, mob.tālr. , e-pasts: andris.paeglis@lgs.lv).
3.3. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Piegādātāja vārdā ir tiesīga nodot Preces, parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu ir valdes
loceklis Mārtiņš Grantiņš (tālr. +371 20006363, e-pasts: martins@greenpower.lv).
3.4. Ja Pasūtītājs, saņemot Preces, konstatē to nepilnības vai neatbilstību Līgumam un/vai tā pielikumiem,
tad pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts, rēķins netiek apmaksāts un Pasūtītājs par attiecīgo faktu
noformē un iesniedz Piegādātājam defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Defektu aktu
paraksta kāda no Līguma 3.2.punktā minētajām pilnvarotajām personām.
3.5. Piegādātājam 5 (pieci) darba dienu laikā no Līguma 3.4. punktā minētā defektu akta noformēšanas
jānovērš konstatētās nepilnības vai neatbilstība un/ vai jāpiegādā Pasūtītājam citas Līguma noteikumiem
un/vai tā pielikumiem atbilstošas Preces.
3.6. Līguma 3.4.punktā minēto konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanu, atkārtoti piegādājot
Preces, apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Pasūtītāja vārdā paraksta kāda no
Līguma 3.2. punktā minētajām pilnvarotajām personām.
4. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Līguma summu, atbilstoši Līguma 2.2. punkta noteikumiem.
4.2. Piegādātais apņemas apmācīt 7 (septiņi) Pasūtītāja darbiniekus, kā arī veikt mobilās elektrostacijas
testēšanu (Piegādātāja servisa centrā piedaloties Pasūtītāja pārstāvjiem), saskaņā ar 1.pielikuma 81.punktu.
Piegādātājam jānodrošina apmācības un testēšana ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms pieņemšanas
- nodošanas akta parakstīšanas.
4.3. Piegādātājam jānodod izskatīšanai pilns dokumentācijas komplekts (protokoli un sertifikāti par
mācību rezultātiem, testēšanas protokoli saskaņā ar 1.pielikums 80.punktu; elektrostacijas dokumentāciju
saskaņā ar 1.pielikums 68.,77.-79. punktu) ne vēlāk kā 7 (septiņi) dienas pirms pieņemšanas-nodošanas
akta parakstīšanas.
4.4. Piegādātājs uzņemas risku par Preču nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pasūtītājs tās ir saņēmis, ko
apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
4.5. Piegādātājs ir atbildīgs par Preču defektiem, kuri tām pastāvēja pieņemšanas brīdī, kā arī par visiem
tiem defektiem un bojājumiem, kas Precēm ir radušies pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas to slikto īpašību, brāķa vai citu slēpto defektu dēļ. Pasūtītājs par attiecīgo faktu noformē un
iesniedz Piegādātājam defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2

4.6. Par Līguma 3.1., 3.5., 4.2., 4.3. un 5.3. punktos paredzētā termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Piegādātājam 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.
4.7. Par Līguma 2.2. punktā noteikto samaksas termiņu kavējumu, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot
Pasūtītājam 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, Pasūtītājs ir tiesīgs no
Piegādātājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas Piegādātāja
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. Piegādātājs apņemas nodrošināt Precēm 2 (divi) gadu garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt no
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.2. Piegādātāja pienākums garantijas laikā ir Preču bojājuma gadījumā veikt to nomaiņu par Piegādātāja
līdzekļiem, nepazeminot Preču kvalitāti.
5.3. Ja Precēm garantijas laikā tiks konstatēti bojājumi vai nepilnības, Pasūtītājs paziņo par to
Piegādātājam. Piegādātājam ir pienākums konstatētās nepilnības/bojājumus Līguma 5.2. punktā noteiktajā
kārtībā novērst ne ilgāk kā 2 (divi) darba dienu laikā, skaitot no paziņošanas dienas.
6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei
6.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu Piegādātājam,
ja Preces neatbilst Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, kā arī, ja Preču piegāde Piegādātāja vainas
dēļ ir aizkavējusies vairāk par 10 (desmit) dienām. Šajā gadījumā Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam

Līguma 2.2.1. punktā noteikto avansa maksājumu 5 (pieci) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida
brīdinājuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju
sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas 20 (divdesmit) 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 vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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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 latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 10 (desmit)
lapām, kuru sastāvā ir pamatteksts uz 4 (četri) lapām, 1.pielikums “Tehniskā specifikācija/ piedāvājums”
uz 5 (pieci) lapām un 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
8.5. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
11. PUŠU REKVIZĪTI:
PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA “GPower”

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Cālīšpurva iela 27 k-4 – 15D,

Mārupes novads, LV-1053

Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

PVN reģ. Nr.: LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40103327631

Banka: AS „SEB Banka”

Banka: AS „Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konts: LV20UNLA0003029070855

Konts : LV07HABA0551038557391

_____(paraksts)_____ D.Tauriņš

_____(paraksts)_____ M.Grantiņš

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

_____(paraksts)_____ E.Švēde

2018. gada 12.martā

valdes loceklis

Ķekavas novadā

2018.gada 15.martā
Mārupes novadā
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