PASŪTĪTĀJA LĪGUMA NR. 02/18/53
IZPILDĪTĀJA LĪGUMA NR. 18-0050LV
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), 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 valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas
reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003742426 un kuru pārstāv valdes
loceklis Kaspars Buls un valdes locekle Anna Fadejeva, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no
otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā saukti – Puses, noslēdz līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums) par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Pamata E1/G.703 2048 kbit/s datu pārraides
kanāla (turpmāk tekstā – Datu pārraides kanāls) organizāciju starp Pasūtītāja objektiem „ATCC
Rīga” (LGS, Lidosta „Rīga”, Muzeju iela 3, Latvija) un „ATCC Viļņa” (SE „Oronavigacija”,
Rodūnios kelias 2, Vilnius, Lithuania), un nodrošināt sakaru pakalpojumu sniegšanu 5 gadu
periodā (turpmāk tekstā – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma un tā Pielikuma Nr.1 (Tehniskā
specifikācija) un Pielikuma Nr.2 (Pakalpojuma izcenojumi) noteikumiem.
2.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojuma izpildi Līguma
darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 21 000.00 (divdesmit viens tūkstotis eiro un 00 eiro
centi). Līguma kopējā summā ir fiksēta un nemainīga.
2.2. Saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.2 Izpildītājs Datu pārraides kanāla ierīkošanu un
organizāciju veic bez maksas.
2.3.Ikmēneša maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojuma abonēšanu sastāda
EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi). Abonēšanas maksa tiek aprēķināta sākot ar
2018.gada 23.maiju, pie nosacījuma, ja Puses parakstījušas Līguma 3.3.punktā minēto Aktu.
Maksa par Pakalpojuma pirmo un pēdējo mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli līdz mēneša
beigām atlikušo dienu skaitam.
2.4. Pasūtītājs ikmēneša maksu par kārtējo abonēšanas mēnesi pārskaita Izpildītājam uz rēķinā
norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas.
2.5. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic vienlaikus ar Līguma
2.3.punktā noteiktajiem maksājumiem.
2.6. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Izpildītājs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiek
sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
sagatavošanu.
2.7. Izpildītājs rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem nosūta Pasūtītājam
elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: lgs@lgs.lv līdz katra mēneša 15.(piecpadsmitajam)
datumam.
2.8. Ja Izpildītājs rēķinu ir nosūtījis pēc Līguma 2.7.punktā norādītā termiņa, tad rēķina
apmaksas termiņš tiek attiecīgi pagarināts atbilstoši rēķina nosūtīšanas nokavēto dienu skaitam.

2.9. Par apmaksas veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītāja rēķinā norādītā naudas
summa tiek ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.
3.
DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu sākot ar 2018. gada 23.maiju.
3.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma 3.1.
punktā minētā datuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Datu pārraides kanāla mērījumu un
testēšanas protokolus.
3.3. Par Pakalpojuma nodrošināšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no Datu pārraides kanāla
mērījumu un testēšanas protokolu iesniegšanas dienas Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta darbu
nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).
3.4. Dokumentus, tajā skaitā Aktu, kas apliecina Pušu saistību izpildi, Izpildītāja vārdā ir tiesīgs
parakstīt ________.
Pasūtītāja vārdā iepriekšminētos dokumentus ir tiesīgs parakstīt ________, tālruņa Nr.:
________, e-pasta adrese: ________@lgs.lv vai aviācijas _________, tālruņa Nr.: ________, epasta adrese: ________@lgs.lv.
3.5. Lai instalētu, apkalpotu un remontētu Pasūtītāja telpās uzstādīto un Izpildītāja īpašumā esošo
Pakalpojuma pieslēguma aparatūru, Pasūtītājs abpusēji pieņemamā laikā nodrošina nepieciešamā
Izpildītāja personāla pieeju telpām.
3.6.Izpildītājs apņemas nodrošināt to, ka tā personāls atrodoties Pasūtītāja telpās, ievēro
vispārējos iekšējās darba drošības noteikumus.
3.7. Izpildītājs apkalpo Pasūtītāja telpās izvietoto Pakalpojuma pieslēguma aparatūru un
nodrošina Datu kanāla nepārtrauktu un kvalitatīvu darbu.
3.8. Datu kanāla bojājumu gadījumā Pasūtītājs piesaka bojājumu Izpildītājam pa tālruņa Nr.:
+371 __________ vai e-pastu: __________
Izpildītājam nekavējoties pēc bojājuma pieteikšanas jāveic Datu kanāla darbaspējas atjaunošanas
pasākumi. Kopējai Datu kanāla pieejamībai jābūt ne mazākai par 99.95%. Par bojājumiem tiek
uzskatīti visi gadījumi, kad Datu kanāls nevar nodrošināt savu tiešo funkciju izpildi, kā arī,
ieskaitot gadījumus, kad tas neatbilst Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.9. Izpildītājs ir tiesīgs veikt plānveida darbus, par to savlaicīgi 5 (piecas) darba dienas iepriekš
nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja Datu kanālam nepieciešams veikt iepriekš
paredzētas tehniskas, uzturēšanas vai ekspluatācijas darbības. Paziņojot Pasūtītājam par šajā
punktā minēto Datu kanāla atslēgšanu, Izpildītājs informē Pasūtītāju arī par iespējamiem Datu
kanāla darbības atjaunošanas termiņiem.
3.10. Ja Pasūtītājs Līguma darbības laikā konstatē neatbilstības Datu kanālā un tā darbībā,
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam veikt Datu kanāla bezmaksas testēšanu, izsniedzot
Pasūtītājam Datu kanāla testēšanas protokolu.
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Ja Pasūtītājs nepilda savas saistības (Līguma 2.4.punkts), tad Pasūtītājs pēc Izpildītāja
pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no
nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma summas.
4.2. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos (Līguma 3.1.; 3.8; 3.9. un
4.4.punkts), tad par katru kavējuma dienu Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
4.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.4. Ja šī Līguma darbības laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas, Pakalpojuma izpildē tiek
konstatēti slēpti defekti, neatbilstības, kuras netika atklātas darbu pieņemšanas – nodošanas brīdī,
Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu
laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas vēstules saņemšanas novērst visus konstatētos trūkumus.
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4.5. Izpildītājs nav atbildīgs par pārraides parametru pasliktināšanos, bojājumiem vai
traucējumiem Datu kanāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi Pasūtītāja valdījumā esošajā tīklā un
iekārtās, Pasūtītāja nevērīga attieksme pret Izpildītāja Pakalpojuma pieslēguma aparatūras
lietošanu, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras izmantošana, vai pārtraukums
elektroenerģijas piegādē.
4.6. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu diennakts (24 h/365 dienas) datu kanāla darbības
uzraudzību un nepārtrauktu kontroles centra darbību. Gadījumā, ja Izpildītāja kontroles centra
operators pēc bojājuma pieteikšanas nav spējīgs nodrošināt bojājuma atjaunošanu, Izpildītājs
nodrošina specializētu bojājumu novēršanas darbību uzsākšanu.
4.7. Izpildītājs nodrošina Datu pārraides kanāla darbaspējas datu elektronisku uzglabāšanu
elektroniskajā datu bāzē par laika periodu ne mazāk kā 1 (vienu) kalendāro gadu.
4.8. Izpildītājs nodrošina, ka jebkuras izmaiņas un/vai darbības datu kanāla sistēmas
nodrošinājumā vai pieslēguma aparatūrā tiek atbilstoši dokumentētas.
4.9. Pasūtītājs ir atbildīgs, lai Pasūtītāja lietošanā nodotajam Datu kanālam un citām ar to
saistītām ierīcēm netiktu nodarīti bojājumi.
5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS,
GROZĪŠAMA UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 5 (piecus) gadus no Līguma
3.1.punktā minētā datuma, proti, līdz 2023. gada 22. maijam.
5.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm
savstarpēji vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa.
5.3. Ja Pakalpojums netiek izpildīts saskaņā ar Līguma un/vai tā Pielikuma noteikumiem un/vai
netiek izpildīts ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja vien Puses
nevienojas citādi.
5.4. Pasūtītājam pie jebkādiem apstākļiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā
par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) kalendāros mēnešus iepriekš.
6.
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek
risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm 10 (desmit) 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.
7. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTA AR DROŠUMU UN KVALITĀTI
SAISTĪTĀS PRASĪBAS
7.1. Izpildītājam jānodrošina drošuma atgadījumu ziņošanas sistēmas izveidošanu un ziņojumu
sniegšanu Pasūtītājam par darbu nodrošināšanu.
7.2. Izpildītājam jānodrošina visu drošuma atgadījumu pilnīgu izmeklēšanu, gala ziņojumu
jāiesniedz Pasūtītājam.
7.3. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja speciālistiem veikt Pakalpojuma drošuma un
kvalitātes auditēšanu atbilstoši Komisijas (EU) 2011. gada 17. oktobra Regulai Nr. 1035/2011, ar
kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai.
8. CITI NOSACĪJUMI
8.1. No Līguma parakstīšanas brīža visas iepriekšējās Pušu sarunas un sarakste zaudē spēku.
8.2. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
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8.3. Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publiskā iepirkuma likumā noteiktās prasības un kārtību,
veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī veikt papildus Izpildītāja
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.4. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Izpildītāja personāla vai
apakšuzņēmēja nomaiņai, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanā
Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam, kad ir
saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu
lēmumu.
8.5. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajos tiesību aktos noteiktajām normām.
8.6. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti
zaudē spēku, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā
esamību.
8.7. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi
un tiesību izlietošanu, kuras izriet no šī Līguma. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu
varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
8.8. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
8.9. Līgumam pievienoti pielikumi: Pielikums Nr.1„Pakalpojuma tehniskā specifikācija” uz 2
(divām) lapām, Pielikums Nr. 2 „Pakalpojuma izcenojumi” uz 1 (vienas) lapas
8.10. Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un
apņemas tos izpildīt un ievērot.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, Muzeju iela 3,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA „BITE Latvija”
Uriekstes iela 2A-24,
Rīga, LV – 1005
PVN Reģ. Nr.LV40003742426
Bankas AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV28HABA0551011488678

__________________ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

___________________ K.Buls
Valdes loceklis

__________________ E. Švēde
Valdes loceklis

___________________ A.Fadejeva
Valdes locekle

Mārupes novadā, 2018. gada 11.aprīlī

Rīgā, 2018. gada 10.aprīlī
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