LĪGUMS Nr. 02/19/19
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003038621, turpmāk –
Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri
rīkojas, pamatojoties uz statūtiem un saskaņā ar valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balt Test”, reģistrācijas Nr. 40003647314, turpmāk –
Izpildītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis Nikolajs Doviborovs, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem,
no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk Līguma tekstā kopā saukti – Puses, ievērojot iepirkuma
ar identifikācijas Nr. LGS 2018/69 rezultātus, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk - Līgums:

1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku veikt
dīzeļdegvielas ķīmiskās analīzes, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskajai
specifikācijai (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.

2.

PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

2.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības:
2.1.1.

nodrošināt Pakalpojumu ne ilgāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā no attiecīgā pasūtījuma

veikšanas, t.i., pēc ķīmiskās analīzes rezultātiem 5 (pieci) darba dienu laikā jāiesniedz slēdziens
Pasūtītājam par dīzeļdegvielas derīgumu saskaņā ar 1.pielikumu;
2.1.2.

pieprasīt papildus informāciju, paraugus vai dokumentāciju par izvērtējamo produktu, ja tas

nepieciešams Pakalpojuma izpildei;
2.1.3.

veikt labojumus, kas nepieciešami, lai novērstu Pasūtītāja atklātās un norādītās nepilnības

Pakalpojuma izpildē (par visām veiktajām izmaiņām paziņot Pasūtītājam).
2.2. Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības:
2.2.1.

veikt Pakalpojuma pasūtīšanu pa tālruni +371 29376644 vai e-pastu balttest49@gmail.com un

piegādāt dīzeļdegvielas paraugus uz adresi: Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija;
2.2.2.

nodot Izpildītājam nepieciešamā daudzuma, iepakojuma un marķējuma paraugus, attiecīgo

dokumentāciju un Izpildītāja pieprasīto papildus informāciju, kāda nepieciešama Pakalpojumu
veikšanai;
2.2.3.

veikt samaksu par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem Līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā.

2.3. Par Līguma 2.2. punktā noteikto dīzeļdegvielas paraugu piegādi/saņemšanu Puses paraksta
pieņemšanas – nodošanas aktu. Par katra atsevišķā Pakalpojuma izpildes dienu tiks uzskatīta tā diena,
kurā tiks saņemts atbilstošs rakstisks slēdziens un abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.
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3.

LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Līguma darbības laikā Līguma summa par Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 15 000,00 EUR
(piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līguma kopējās
summas uzskaiti veic Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis.
3.2. Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar 2.pielikumā ietvertajiem izcenojumiem par faktiski sniegto
Pakalpojumu 100% (viens simts procenti) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra atsevišķā
Pakalpojuma pieprasījuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīgā
rēķina saņemšanas.
3.3. Maksu par Pakalpojumu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
3.4. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar konkrētā Pakalpojuma apmaksu.
3.5. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk – erēķins), 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.

PAKALPOJUMA KVALITĀTE

4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt katru atsevišķo Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā Pielikumu
noteikumiem, un ir atbildīgs par Pakalpojuma izpildi, veiktajiem novērtējumiem un Pasūtītājam nodotās
dokumentācijas pareizību.
4.2. Pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti tiek iesniegtas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
4.3. Izpildītājam ir jāizskata Pasūtītāja pretenzija un jānosūta Pasūtītājam motivēta atbilde 5 (pieci)
darba dienu laikā, skaitot no pretenzijas saņemšanas dienas.
4.4. Ja Izpildītājs neatzīst iesniegto pretenziju par Pakalpojumu kvalitāti, Pasūtītājs var pieaicināt
neatkarīgu ekspertu, kura lēmums ir galīgs. Izdevumus par eksperta pakalpojumu sedz Izpildītājs, ja tiek
apstiprināts, ka Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi vai Pasūtītājs, ja tiek apstiprināts, ka Pakalpojums ir
veikts kvalitatīvi.

5.

PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Pasūtītājs iesniedz visu dokumentāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai un ir atbildīgs par
sniegto paraugu identitāti, iepakojumu un marķējumu, kā arī par sniegtās informācijas un
dokumentācijas pareizību.
5.2. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
zaudējumus. Zaudējumi Līguma izpratnē ir mantiskie zudumi un izdevumi, kuri pusēm ir radušies
cēloniskā sakarībā ar Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
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5.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic katra atsevišķā Pasūtījuma apmaksu 3.2.punkta noteiktajā kārtībā,
Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no
nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no
Līguma summas.
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas uzņemtās saistības Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs
ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma
summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
5.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no
Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas Izpildītāja
piekrišanas.
5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

6.

LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 11.februārī un ir spēkā 3 (trīs) gadus, t.i., līdz 2022.gada
10.februārim (ieskaitot).
6.2. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.1. punktā noteiktā summa, Līgums bez papildus vienošanās
tiek izbeigts pirms Līguma 6.1. punktā noteiktā termiņa. Pusēm ir pienākums, pārtraucot Līgumu,
nokārtot visas iepriekš radušās savstarpējās saistības pilnā apjomā.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu Izpildītājam,
ja Izpildītājs patvaļīgi ir grozījis Līguma noteikumus, kā arī, ja Pakalpojuma izpilde Izpildītāja vainas
dēļ ir aizkavējusies vairāk kā par 5 (pieci) dienām. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pilnā
apjomā atlīdzināt Pasūtītājam visus tā zaudējumus, kas radušies Pakalpojuma neizpildes rezultātā.
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to paziņojot Izpildītājam ne mazāk kā 10 (desmit)
darba dienas iepriekš.
6.5. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma
izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.6. Gadījumā, ja kādai no Pusēm ir pasludināts maksātnespējas process, Līgums tiek izbeigts ar
maksātnespējas pasludināšanas dienu bez atsevišķas vienošanās par Līguma izbeigšanu.

7.

CITI NOTEIKUMI

7.1. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Izpildītāja vārdā ir tiesīga pieņemt Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Balt Test
SIA valdes loceklis Nikolajs Doviborovs, tālr.+371 29376644.
7.2. Persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pasūtītāja vārdā ir tiesīga pieņemt Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Tehniskā
nodrošinājuma departamenta Enerģētikas nodaļas vadītājs Jurijs Daragans (tālr. +371 67300753,
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mob.tālr. +371 28390999, e-pasts: jurijs.daragans@lgs.lv) vai viņa prombūtnes laikā vadošais
elektrosistēmu

inženieris

Andris

Paeglis

(tālr.+371 67300750,

mob.tālr.

+371 29414660,

e-pasts: andris.paeglis@lgs.lv).
7.3. Līguma nosacījumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem un pārmantotājiem.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Līguma Pusēm tikai tādā gadījumā,
ja tie ir noformēti kā papildus vienošanās pie Līguma, kuru ir parakstījušas abas Puses.
7.7. Līgums un tā pielikumi ir noformēti divos eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisko spēku
uz 6 (seši) lapām, kuru skaitā ir Līguma pamatteksts uz 4 (četri) lapām, 1.pielikums “Tehniskā
specifikācija” uz 1 (viens) lapas un 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
7.8. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

8.

PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS „Latvijas gaisa satiksme”

SIA “Balt Test”

Muzeju iela 3, Lidosta „Rīga”,

Dzērbenes iela 27,

Mārupes novads, LV–1053,

Rīga, LV-1006

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40003647314

AS “SEB Banka”

Banka: AS „Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konts: LV41HABA0551034139302

________(PARAKSTS)_____ D. Tauriņš

________(PARAKSTS)____N. Doviborovs

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

________(PARAKSTS)_____ E. Švēde

Rīgā 2019.gada 11. februārī

valdes loceklis
Mārupes novadā 2019. gada 11. februārī
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