LĪGUMS NR. 02/17/197
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Pircējs, reģistrācijas
Nr. 40003038621, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs
Švēde saskaņā statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “OptiCom”, turpmāk – Pārdevējs, reģistrācijas Nr. 40003231409, kuru pārstāv tās
valdes priekšsēdētājs Semjons Oļevskis, kurš rīkojas pamatojoties statūtiem no otras puses, Pircējs
un Pārdevējs turpmāk kopā un atsevišķi līguma tekstā saukti – Puses, ievērojot iepirkuma ar
identifikācijas Nr. LGS 2017/64 rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par
turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ievērojot Līgumā noteikto, Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam, bet Pircējs apņemas veikt
apmaksu par Check Point, Trend Micro „Virtual Appliance” un AlgoSec programmatūru atbalsta
atjaunināšanu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un
finanšu piedāvājumu (2.pielikums).
1.2. Pārdevējs piegādā programmatūras atjauninājumus uz Pircēja juridisko adresi ne vēlāk kā
2 (divu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Pakalpojuma sniegšanas periods ir noteikts
Līguma pielikumos.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Pakalpojuma izpildi (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir EUR 41 300,00
(četrdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi). Detalizēts Līguma summas sadalījums
norādīts Līguma 2.pielikumā.
2.2. Līguma summu Pircējs samaksā Pārdevējam, veicot pārskaitījumu uz Līguma norādīto
Pārdevēja bankas kontu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un attiecīgā rēķina
saņemšanas dienas.
2.3. Līguma summa tiek aplikta ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto
pievienotās vērtības nodokli (pievienotās vērtības nodokļa likme Līguma noslēgšanas brīdī ir 21%),
kuru Pircējs maksā papildus Līguma 2.1. punktā noteiktajai summai, samaksu veicot vienlaicīgi ar
Līguma 2.2.punktā noteikto maksājumu.
2.4. Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi.
2.5. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, turpmāk
tekstā – e-rēķins. Ja e-rēķins ir nosūtīts uz Pircēja elektroniskā pasta adresi lgs@lgs.lv, tad par
rēķina saņemšanas dienu tiks uzskatīta diena, kurā e-rēķins saņemts Pircēja elektroniskajā pastā.
Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanas dienu, Pārdevējam ir pienākums pierādīt
e-rēķina nosūtīšanas faktu.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
3.1. Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā veikt samaksu par Pakalpojuma izpildi, savukārt
Pārdevējs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt visus Līgumā noteiktos pienākumus.
3.2. Par Līguma 1.2.punktā paredzētā termiņa kavējumu, Pircējs ir tiesīgs piemērot Pārdevējam
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
3.3. Ja Pārdevējs neievēro Pakalpojuma sniegšanas nosacījumus (1.pielikums), Pircējs ir tiesīgs
piemērot Pārdevējam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru
konstatēto gadījumu. Par katru šādu gadījumu, Pircējs noformē atbilstošu aktu un strīdus gadījumā
pieaicina neatkarīgu ekspertu.
3.4. Par Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa neievērošanu, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
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3.5. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
3.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru Līguma darbības laikā uzzināto
informāciju par otras Puses saimniecisko darbību bez otras Puses rakstiskas atļaujas.
3.7. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru
paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Pakalpojums uzskatāms par piegādātu ar brīdi, kad Pircējs ir un
Pārdevējs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru sagatavo Pircējs.
4. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp 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 un/vai neesamību, tiks
galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma 1.pielikumā
norādītajam termiņam, proti, līdz pilnīgai saistību izpildei. Par programmatūras atjauninājumu
piegādes dienu uzskatāma diena, kurā Puses parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma
3.7. punkts).
5.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, ja tie ir noformēti
rakstiski un ir Pušu abpusēji parakstīti.
5.3. Pircējs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pārdevējam, var vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja
Pārdevējs Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā nav piegādājis programmatūras atjauninājumus.
Šādā gadījumā Līgums tiek izbeigts 10 (desmitajā) dienā pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas
dienas Pārdevējam.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.2. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām personām
savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
6.3. Jautājumus, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē
spēku, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
6.7. Persona, ar kuru Pārdevējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pircēja vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir Tehniskā nodrošinājuma
departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks Eduards Agapitovs
(tālr. +371 67300782, mob.tālr. +371 26109035, e-pasts: eduards.agapitovs@lgs.lv) vai viņa
prombūtnes gadījumā Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Vladislavs Čaščins
(tālr. +371 67300780, mob.tālr. +371 29287678, e-pasts: vladislavs.cascins@lgs.lv).
6.8. Persona, ar kuru Pircējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pārdevēja vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir korporatīvo klientu
attiecību
vadītājs
Aleksejs
Bubņevičs
(tālr. +371 67331878,
e-pasts:
aleksejs.bubnevics@opticom.lv).
6.9. Līgums ir noformēts latviešu valodā, 2 (divi) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks,
uz 6 (seši) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divi) lapām un
2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
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6.10.

Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.
7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PIRCĒJS:
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Adrese: Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV 1053
Banka: AS „SEB Banka”
Kods Nr. UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

PĀRDEVĒJS:
SIA "OptiCom"
Reģ. Nr.40003231409
PVN reģ. Nr. LV40003231409
Adrese: Rūpniecības iela 5,Rīga, LV-1010
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts.: LV93HABA0001408031053

(paraksts) D. Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

(paraksts) S. Oļevskis
valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2017.gada 20.decembrī

(paraksts) E. Švēde
valdes loceklis
Mārupes novadā, 2017.gada 19.decembrī
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