Līgums Nr. 02/17/161
VAS „Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Pasūtītājs, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, tās
valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa personā un valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri darbojas uz
statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un
SIA "IPRO", turpmāk – Izpildītājs, vienotais reģistrācijas Nr. 40003521916, tās valdes locekles Irinas
Adomones personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk Pasūtītājs un Izpildītājs abi
kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LGS 2017/50 „Tīkla anomāliju noteikšanas sistēmas
Lancope “Stealth Watch” modernizācija un atbalsts uz trim gadiem” rezultātiem, noslēdz šāda satura
līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic tīkla anomāliju noteikšanas sistēmas Lancope “Stealth Watch”,
turpmāk – Sistēma, paplašināšanu un atbalstu uz trim gadiem, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar
Līguma noteikumiem un Tehniskajā specifikācijā norādīto daudzumu un termiņiem (1. pielikums), kas
ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Līguma 1.1. punktā noteikto Pakalpojumu ir 40
608,00 EUR (četrdesmit tūkstoši seši simti satoņi euro, 00 centi). Detalizēts Līguma summas
sadalījums ir norādīts Līguma 2. pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
2.3. Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
2.4. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi
21 (divdesmit viena) procenta apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas
maksājumiem.
2.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
2.6. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk tekstā – 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.
3. Garantijas
3.1. Izpildītājs garantē uzturētās Sistēmas atbilstību starptautiski pieņemtajiem datorprogrammu lietošanas
noteikumiem.
3.2. Ja Pakalpojuma garantijas laikā tiks konstatēti bojājumi vai nepilnības, Pasūtītājs paziņo par to
Izpildītājam, Izpildītāja darba laikā no plkst. 9:00-17:30, pa tālr. +371 80004776 un e-pastu:
support@ipro.lv. Izpildītājam ir pienākums ne ilgāk kā saskaņā ar 1. pielikumā noteikto reaģēt uz
problēmas pieteikumu un informēt Izpildītāju par problēmas risināšanas iespējām.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja tiesības:
4.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt no Pasūtītāja Līgumā noteikto samaksu par Pakalpojumu;
4.1.2. ja tas ir nepieciešams, izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu Līguma saistību
izpildei.
4.2. Izpildītāja pienākumi:
4.2.1. veikt Sistēmas paplašināšanu un atbalstu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
4.2.2. ievērot Pasūtītāja noteiktos tehniskā un sistēmu nodrošinājuma ekspluatācijas noteikumus.
4.3. Pasūtītāja tiesības:
4.3.1. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja Sistēmas paplašināšanu un atbalstu atbilstoši Līguma
noteikumiem.
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4.4. Pasūtītāja pienākumi:
4.4.1. sniegt Izpildītājam visu savā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līguma noteikumu
izpildei;
4.4.2. apmaksāt Līguma summu atbilstoši Līguma noteikumiem.
5. Konfidencialitātes noteikumi
5.1. Puses, noslēdzot Līgumu, apņemas bez otras Puses rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu
informāciju par otru Pusi vai tās sabiedrību, ko Puses ieguvušas Līguma izpildes darbības laikā un kas
uzskatāma par komercnoslēpumu vai klasificētu informāciju, izņemot Līguma 5.2.punktā noteiktos
gadījumus. Nosacījums ir spēkā visā Līguma darbības laikā, gan arī 3 (trīs) gadus pēc tā, skaitot no
Līguma darbības izbeigšanās brīža.
5.2. Ja konfidenciālo informāciju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
pieprasa tiesībsargājošās iestādes vai arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās
institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, jebkurai Pusei ir tiesības izpaust šādu informāciju bez
otras Puses iepriekšējas atļaujas.
6. Pušu atbildība
6.1. Par Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu (Līguma 3.2. punkts (problēmām ar 2 prioritāti),
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā no
Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma
summas. Līguma 3.2. punktā minētajā gadījumā (problēmām ar 1 prioritāti), līgumsods var tikt
piemērots 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto stundu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
6.2. Par Līguma maksājumu nokavējumu (Līguma 2.2. punkts) Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas.
6.3. Par nekvalitatīvu (Līguma vai Pielikumu nosacījumiem neatbilstošu) Pakalpojuma izpildi Pasūtītājs ir
tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 150,- (viens simts piecdesmit eiro) apmērā par katru
fiksēto gadījumu.
6.4. Tas, ka Izpildītājs nosaka termiņu, kādā tiks novērsti trūkumi (defekti), neatbrīvo Izpildītāju no
atbildības par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu un no Līgumā paredzētā līgumsoda
samaksas.
6.5. Gadījumā, ja Pakalpojums netiek veikts saskaņā ar Līguma un/vai pielikumu noteikumiem un/vai
Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par Pakalpojumu un/vai Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu
laikā neuzsāk pildīt Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atkāpties no Līguma,
rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju. Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot
Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā,
skaitot no brīža, kad Pasūtītājs ir atkāpies no Līguma.
7. Pretenziju izskatīšanas kārtība
7.1. Jebkuras pretenzijas par izpildītā Pakalpojuma kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Pasūtītājs
iesniedz rakstveidā.
7.2. Pretenzijas par veikto Pakalpojuma kvalitāti var tikt iesniegtas Pakalpojuma izpildes laikā.
7.3. Gadījumā, ja par iesniegto pretenziju, kas saistīta ar Pakalpojuma kvalitāti, Līguma Pušu starpā izceļas
strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, puses vienojas par neatkarīga
eksperta pieaicināšanu, kura lēmums ir galīgs.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. 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 un/vai neesamību, tiks galīgi izšķirts
tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2020.gada 28.oktobrim.
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9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. Visa Līguma darbības laikā Pasūtītāja kontaktpersona ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Igors Matosovs (tālrunis: 67300833, mobilais tālrunis:
26121149) vai Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks Eduards Agapitovs (tālrunis:
67300782), bet Izpildītāja kontaktpersona ir projektu vadītājs Sergejs Meitalovs (tālrunis: 80004776).
9.5. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.6. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā, ja tie ir sagatavoti
rakstiski un abpusēji parakstīti.
9.7. Līgums ir sastādīts divos identiskos oriģināleksemplāros, uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem uz 2 (divām)
lapām, ar vienādu juridisko spēku, latviešu valodā.
9.8. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.
10. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti
IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "IPRO"
Gunāra Astras iela 8B,Rīga, LV -1082
Reģ. Nr. 40003521916
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV70UNLA0002058469137

VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta „Rīga”,
Mārupes novads, LV - 1053
Reģ. Nr. 40003038621
Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

/paraksts/ I.Adomone
Valdes priekšsēdētājs
2017. gada 2.novembrī, Rīgā

/paraksts/ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs
/paraksts/ E.Švēde
Valdes loceklis
2017. gada 26.oktobrī, Mārupes novadā
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