LĪGUMS Nr. 02/18/ 91
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Pasūtītājs, reģistrācijas
Nr. 40003038621, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde,
kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reck”, turpmāk – Izpildītājs, reģistrācijas Nr.40003500721,
kuru pārstāv tās valdes locekle Agita Grinšpona, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk
kopā un atsevišķi līgumā – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/28 rezultātus,
noslēdz šādu līgumu noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1.
1.1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē veic Pasūtītāja c

optisko tīklu infrastruktūras un tās remonta projektēšanas darbus, turpmāk tekstā – Pakalpojums, lidostās
“Rīga” un “Liepāja” (turpmāk tekstā – Lidostas), saskaņā ar Līgumu, darba uzdevumu (Līguma
1.pielikums) un izcenojumiem (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2.

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no Līguma
abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic avansa maksājumu Līguma 4.2.1.punktā
noteiktajā termiņā, vai neiesniedz Līguma 3.2.2. un 3.2.3.punktā minētos dokumentus, darbu izpildes
termiņš tiek pagarinās par tik dienām, cik Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Pakalpojumu pilnā apjomā,
ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts.

3.

PUŠU PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;
3.1.2. iecelt atbildīgo personu, kas būs atbildīga par Pakalpojuma norisi, koordinēs un saskaņos visus
jautājumus, kuri rodas Pakalpojuma realizācijas laikā starp Izpildītāju, Pasūtītāju, Lidostās un Būvvaldēm;

3.1.3. apsekot visus objektus dabā pirms Pakalpojuma uzsākšanas;
3.1.4. iepazīties ar Pasūtītāja strukturēto kabeļu sistēmu noteikumiem un izmantot tos projekta pamatā (ar
iepriekš minētajiem noteikumiem var iepazīties tikai klātienē pie Pasūtītāja 5.4.punktā minētās pilnvarotās
personas);
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3.1.5. izstrādāt, saskaņot un iesniegt Pasūtītājam Pakalpojuma (projekta) dokumentāciju gan papīra
(3.eksemplāros), gan elektroniskā formātā;
3.1.6. nodrošināt, lai Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no
Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;
3.1.7. uzņemties atbildību par izpildītā Pakalpojuma kvalitāti, kā arī par visu paveiktā Pakalpojuma
atbilstību to reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.8. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi un/vai kvalitāti, kā arī par citiem no Līguma
izrietošiem jautājumiem 3 (trīs) dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties uzsākt norādīto defektu
novēršanu (bez papildus izmaksām) abpusēji rakstiski saskaņotajā termiņā;
3.1.9. saskaņot ar Pasūtītāju Pakalpojuma izpildes laiku, tai skaitā Izpildītāja darbinieku un tehnikas
piekļuvi objektiem. Pakalpojuma veikšana nedrīkst traucēt, ierobežot vai kavēt Pasūtītāja darbu;
3.1.10. uzņemties visu atbildību par Izpildītāja darbinieku un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju un to
darbinieku nodarbinātības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī jebkādu nodokļu, nodevu nomaksu,
kas var būt saistīts ar šo Līgumu, izņemot Līguma 4.3. punktā noteikto.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.2.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt Izpildītājam LGS šķiedru sadalījuma
shēmas, skapju fasāžu, esošo kabeļu kanalizācijas plānu un citus izejošos datus projektēšanas darbu
veikšanai Rīgā un Liepājā. Vietās, kur nepieciešams esošas kabeļu akas remonts, iesniegt
Izpildītājam esošās kabeļu trases (akas pases) shēmas.
3.2.3. izsniegt pilnvarojumu Izpildītājam darboties Pasūtītāja vārdā un interesēs Līguma saistību
izpildei.
4.

LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa par Pakalpojumu ir 9999,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi
euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
4.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu šādā kārtībā:
4.2.1. 20 % (divdesmit procenti) no Līguma summas, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Pasūtītājs
pārskaita uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas;
4.2.2. 80 % (astoņdesmit procenti) no Līguma summas, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas
dienas.
4.3. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standarta
likmi, kuras samaksu Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
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4.4. Līguma summa tiks pārskaitīta uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
4.5. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk –
e-rēķins), 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.

5.

PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Pakalpojuma pieņemšana notiek abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē, parakstot Pakalpojuma
pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru noformē Izpildītājs.
5.2. Ja, pieņemot Pakalpojumu, tiek konstatēta neatbilstība Līguma un/vai pielikumu noteikumiem, tad
Pasūtītājs par to sastāda un iesniedz Izpildītājam defektu aktu. Defektu aktu paraksta Pasūtītāja Līguma
5.4. punktā minētā persona.
5.3. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2. punktā minētā defekta akta sastādīšanas
jānovērš Pakalpojumā konstatētos trūkumus un/vai nepilnības ar saviem līdzekļiem un atkārtoti jāiesniedz
Pasūtītājam atbilstoši izlabots un Līguma noteikumiem pilnībā atbilstošs Pakalpojums un pieņemšanas –
nodošanas akts.
5.4. Persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas Pasūtītāja
vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas un/ vai defekta aktu ir Tehniskā nodrošinājuma
departamenta

Sakaru

nodaļas

vadītājs

Ainārs

Šņepsts

(tālrunis: +371 67300770,

e-pasts:

ainars.snepsts@lgs.lv ) vai viņa prombūtnes laikā Tehniskā nodrošinājuma departamenta Sakaru nodaļas
aviācijas

fiksēto

sakaru

inženieris

Igors

Ļeonovs

(tālrunis:

+371

67300779,

e-pasts:

igors.leonovs@lgs.lv ).
5.5. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas Izpildītāja
vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas un/ vai defekta aktu ir Projektu vadītājs Oļegs Gaiduks
(tālrunis: +37126337751, , e-pasts: olegs.gaiduks@reck.lv ).

6.

PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Par Līguma summas samaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma summas, bet
ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
6.2. Par Līgumā noteikto izpildes termiņu nokavējumu (Līguma 2.1., 3.1.7. un 5.3. punkts) Pasūtītājs ir
tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
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6.3. Puses vienojas, ka, Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no
Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, vismaz 5 (piecas) darba dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no Līgumā
noteikto saistību neievērošanas vai to nepildīšanas.
6.5. Gadījumā, ja Pakalpojums un/vai tā daļa netiek veikti saskaņā ar Līgumu, un/vai tā pielikumiem,
un/vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par Pakalpojuma kvalitāti, 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 Izpildītājs 5 (pieci) darba
dienu laikā atmaksā 4.2.1.punktā Pasūtītāja samaksāto avansu. Papildus iepriekš minētajam, 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.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu
ceļā. Ja Pusēm 20 (divdesmit) darba dienu laikā neizdodas 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 izšķirts tiesā
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.

CITI NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību
pilnīgai izpildei.
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. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.5. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām personām savas
ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
8.6. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Līguma Pusēm tikai gadījumā, ja tie
ir sagatavoti rakstiski un abpusēji parakstīti.
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8.7. Līgums noformēts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku latviešu valodā uz 7 (septiņi) lapām,
kas iekļauj pamattekstu uz 5 (pieci) lapām, 1.pielikumu “Darba uzdevums” uz 1 (viens) lapas un
2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
8.8. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

9.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA “RECK”
Vestienas iela 6a,
Rīga, LV-1035
PVN reģ. Nr. 40003500721
Banka: AS “Luminor”
Kods: NDEALV2X
Konts: LV93NDEA0000082306094

___(paraksts)__________D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

___(paraksts)________ A.Grinšpona
Valdes locekle

___(paraksts)__________E. Švēde
Valdes loceklis

2018. gada 18.jūnijā, Rīgā

2018. gada 13. jūnijā, Mārupes novadā
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