LĪGUMS Nr. 02/17/45
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk tekstā – Pircējs, 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 pamatojoties uz valdes
pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Energokomplekss”, turpmāk tekstā – Pārdevējs, kas
reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003856361 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs
Kristaps Bleija, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pircējs un Pārdevējs turpmāk abi kopā
Līguma tekstā saukti – Puses, pamatojoties uz pārdevēja iesniegto piedāvājumu (ID: LGS 2017/11)
„Elektrotehnisko materiālu iegāde” noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk elektrotehnikas materiālus, turpmāk tekstā – Prece, atbilstoši
Tehniskajai specifikācijai un izcenojumiem (1. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, kā arī
citu ražotāju citus elektrotehniskos materiālus, kas nepieciešami Pircējam.
1.2. Preču pārdošana tiek veikta atsevišķās Preču partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumiem un darījumu
apliecinošiem dokumentiem.

2. Preču pasūtīšanas un piegādes noteikumi
2.1. Pircējs veic Preču pasūtīšanu elektroniski pa e-pastu: birojs@energokomplekss.lv darba dienās no plkst.
09:00 līdz plkst.17:00, Pasūtījumā jānorāda Preces veids un daudzumu.
2.2. Prece ar Pārdevēja transportu tiek piegādāta uz Pircēja piegādes adresi: KDP ēka, Lidosta „Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra konkrētā pasūtījuma veikšanas.
2.3. Preces atbilstību darījumu apliecinošā dokumentā norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz
darījuma apliecinoša dokumenta. Pēc darījuma apliecinoša dokumenta parakstīšanas Pircējs nevar atdot Preci
Pārdevējam, izņemot gadījumus, kad Prece neatbilst kvalitātei, saskaņā ar rūpnīcas noteiktiem standartiem,
ko apliecina rūpnīcas izgatavots sertifikāts.
2.4. Par Preces pārdošanas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pircēja pilnvarotais pārstāvis parakstās uz
darījumu apliecinoša dokumenta, apstiprinot Preces saņemšanu.
2.5. No Pircēja puses parakstīt Preču darījuma apliecinošu dokumentu var šādi pārstāji: Tehniskā
nodrošinājuma departamenta Enerģētikas nodaļas vadītājs Valērijs Basenko, telefons: 67300750, e-pasts:
Valerijs.Basenko@lgs.lv vai nodaļas vadītāja vietnieks Jurijs Daragans, telefons: 67300753, e-pasts:
Jurijs.Daragans@lgs.lv
2.6. Visā Līguma darbības laikā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs nodot Preci un parakstīt
Preces darījuma apliecinošu dokumentu vai jeb kuru citu dokumentu, kas saistīts ar šī Līguma Preci ir:
Normunds Kņazs, tirdzniecības pārstāvis, telefons: 67724133, mob. 26449906, e-pasts:
normunds.knazs@energokomplekss.lv
vai
Andžela
Janberga,
telefons:
67724156,
e-pasts:
andzela.janberga@energokomplekss.lv .

3. Preces cena un apmaksas kārtība
3.1. Katra atsevišķā Preču pasūtījuma summa tiek noteikta saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Līguma 1.
pielikumu.
3.2. Katra atsevišķā Preču pasūtījuma summa Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar abpusēji parakstītu darījumu
apliecinošu dokumentu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas. Pircējs veic rēķina
apmaksu, pārskaitot atsevišķā pasūtījuma summu uz Pārdevēja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
3.3. Līguma darbības laikā kopējā atsevišķo pasūtījumu summa nedrīkst pārsniegt 39 000,00 EUR
(trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro, 00 centi). Līguma kopējās summas uzskaiti veic Pircējs.
3.4. Pircējam nav pienākums pasūtīt Preces visā Līgumā noteiktās summas apmērā un Pārdevējam nav
tiesības pieprasīt Preču iegādi visā Līgumā noteiktās summas apmērā.
3.5. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi 21
(divdesmit viena) procenta apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar ikmēneša Pasūtījuma
summas maksājumiem.
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4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. Pircējam ir tiesības pirms attiecīgā Preču darījuma apliecinoša dokumenta parakstīšanas nepieņemt no
Pārdevēja Preci, kurai ir redzami defekti un pieprasīt attiecīgās Preces apmaiņu vai to nosūtīt atpakaļ
Pārdevējam. Pārdevējs apņemas apmainīt nekvalitatīvo Preci 2 (divu) darba dienu laikā.
4.2. Ja Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā atklāj Preces slēptos trūkumus vai rūpnīcas brāķi, tad Pārdevējs
apņemas veikt Preces apmaiņu 2 (divu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt Pircējam Preču darījuma
apliecinošu dokumentu.
4.3. Ja netiek ievērots Līguma 3.2. punktā minētais apmaksas termiņš, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam
kavējuma naudu 0,5% apmērā no katra atsevišķā pasūtījuma summas par katru kavēto apmaksas dienu, bet
ne vairāk kā 10% apmērā no nesamaksātās atsevišķā pasūtījuma summas.
4.4. Ja netiek ievēroti Līguma 2.2., 4.1. un 4.2. punktos minētie termiņi, Pircējs ir tiesīgs piemērot
Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no katra atsevišķā Pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10 % apmērā no atsevišķā pasūtījuma summas.
4.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam
izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsodu summu, bez iepriekšējas Pārdevēja informēšanas un
piekrišanas.
4.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā 2017. gada 28. martā un ir spēkā 3 (trīs) gadus.
5.2. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.3. punktā noteiktā summa, Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 5.1.
punktā noteiktā termiņa, izpildot Pušu savstarpējās saistības, kas radušās pirms Līguma pārtraukšanas dienas
pilnā apmērā.
5.3. Visā Līguma darbības laikā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt atsevišķā pasūtījuma summu vai līgumsodu, un
vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, attiecīgi nosūtot Pārdevējam rakstveida ziņojumu, ja Pārdevējs:
5.3.1. kavē piegādi vairāk par 10 (desmit) darba dienām, saskaņā ar Līguma 2.2.1. apakšpunktu un 4.1. un
4.2. Līguma punktiem;
5.3.2. neievēro un nepilda saskaņā ar Līgumu un 1. pielikumā noteiktās saistības;
5.3.3. sniedz maldīgu informāciju par Preces kvalitāti vai Preces izcenojumiem, saskaņā ar Līguma
noteikumiem un Līguma 1. pielikumam.
5.4. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi.
5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa jebkurā Līguma darbības laikā, rakstiski
brīdinot Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

6. Preces kvalitāte
6.1. Preču kvalitātei jābūt apliecinātai ar rūpnīcas izgatavotājas atbilstības sertifikātu, kopijām jābūt
pievienotām Precēm.
6.2. Visām iekārtām ir jābūt jaunām un iepriekš nelietotām, to ražotājiem ir jābūt vismaz diviem ražotāja
autorizētiem servisa centriem Eiropas Savienības teritorijā.

7. Garantijas
7.1. Pārdevējam ir pienākums uz sava rēķina, 12 mēnešus garantijas termiņa laikā, Pircēja izpildē, veikt
labojumus un novērst visus trūkumus bez papildus samaksas, ja tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kuri netika
atklāti nododot Preci.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas 10 (desmit) 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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9. Citi noteikumi
9.1. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.2. Šis Līgums un jautājumi, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses tulko un risina saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajām normām.
9.3. 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.
9.4. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara
operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri ārkārtas rakstura apstākļi,
kurus Līguma Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
9.5. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku,
Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
9.6. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir
vienāds juridiskais spēks. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.
9.7. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un apņemas tos izpildīt un
ievērot.

10. Līguma pielikumi
10.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija un izcenojumi.”
PIRCĒJS
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Adrese: KDP ēka, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV94PARX0000004631021

/paraksts/ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

PUŠU REKVIZĪTI:
PĀRDEVĒJS
SIA „Energokomplekss”
Krustpils iela 12,
Rīga, LV - 1073
PVN reģ. Nr. 40003856361
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV94PARX0013174160001

/paraksts/ K. Bleija
Valdes priekšsēdētājs
2017. gada 17.martā, Rīgā

/paraksts/ E. Švēde
Valdes loceklis
2017. gada 17.martā, Mārupes novadā
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