LĪGUMS
LGS Nr. 02/18/103
SIA „Officeday Latvia” Nr. C00603
Valsts

akciju

sabiedrība

„Latvijas

gaisa

satiksme”,

vienotais

reģistrācijas

Nr. 40003038621, turpmāk - Pircējs, tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa
Elmāra Švēdes personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Officeday Latvia”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003249449, turpmāk – Pārdevējs, tās uzņēmuma vadītājas Elīnas Ņesterovas personā, kura

darbojas saskaņā ar 29.12.2017. pilnvaru Nr. OD-P2018/07, no otras puses, kopā un atsevišķi
saukti - Puses, pamatojoties uz Pircēja publiskā iepirkuma Nr. LGS 2018/41 rezultātiem,
noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs, atbilstoši Līguma noteikumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam
(1.pielikums) un finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas,
piegādā Pircējam prezentreklāmas materiālus ar uzņēmuma logo, turpmāk – Preces, un Pircējs
attiecīgi pieņem šo Preci un samaksā par to Pārdevējam.
2. PRECES PIEGĀDE UN NODOŠANA PIRCĒJAM
2.1. Ja Pircējam rodas nepieciešamība iegādāties kādu no Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā
norādītajām Precēm, tad Līguma 2.8.punktā noteiktā Pircēja pilnvarotā persona uz Pārdevēja
elektronisko e-pasta adresi: order@officeday.lv nosūta Preces pieprasījumu, kurā norāda
nepieciešamās Preces nosaukumu un skaitu. Pircējam ir tiesības neizvēlēties kādu no Pārdevēja
piedāvātajām Precēm, ja tās neatbilst Pircēja lietišķo dāvanu izvēles pamatprincipiem, un slēgt
līgumu par daļu no piedāvāto Preču apjoma.
2.2. Līguma darbības laikā Pircējam ir tiesības izvēlēties arī citu iepirkuma piedāvājumā neiekļautu
preci no Pārdevēja kataloga (nepārsniedzot Līguma 3.1.punktā minēto Līguma kopējo summu).
Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas arī šai precei piemērot savā finanšu piedāvājumā (2.pielikums)
norādītās cenu atlaides.
2.3. Pirms Preču pasūtījuma galīgās noformēšanas, Pārdevējs saskaņo ar Pircēju uzņēmuma logo
izvietojumu uz Precēm (turpmāk – Preču makets), un, ja Pircējs pasūta kādu no Līguma 2.2.punktā
minētajām Precēm, Pārdevējs papildus saskaņo arī šo Preču krāsu.

2.4. Puses vienojas, ka Preču pasūtījums ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Puses ir saskaņojušas
Preču maketus.
2.5. Pārdevējs Līguma 2.1. un/vai 2.2.punktā minēto Preci piegādā Pircējam 20 (divdesmit)
kalendāro dienu laikā no attiecīgā Pircēja Preces pasūtījuma saņemšanas dienas. Pārdevējs piegādā
Pircējam Preci visu uzreiz vai pa daļām. Pusēm ir tiesības atsevišķi vienojoties noteikt citu Preces
piegādes termiņu.
2.6. Pārdevējs piegādā Preces uz Pircēja juridisko adresi - VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Muzeju
iela 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053.
2.7. Preces Pircējam tiek piegādātas un pārdotas pamatojoties uz abpusēji parakstītu Preču
pieņemšanas – nodošanas aktu vai darījumu apliecinošu dokumentu.
2.8. Prece ir uzskatāma par piegādātu ar brīdi, kad Pušu pilnvarotie pārstāvji ir abpusēji parakstījuši
Preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai darījumu apliecinošu dokumentu.
2.9. Visā Līguma darbības laikā Pircēja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs pasūtīt, pieņemt Preces
un parakstīt Preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai darījumu apliecinošu dokumentu, ir
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vadītāja Ināra Lipska (tālr. +371 67300855,
mob.tālr. +371 28603555, e-pasts: inara.lipska@lgs.lv ) vai viņas prombūtnes laikā - Saimniecības
nodaļas vadītājas vietnieks Sandis Zīvarts (tālr. +371 67300854, e-pasts: sandis.zivarts@lgs.lv ).
2.10. Visā Līguma darbības laikā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs parakstīt Preču
pieņemšanas – nodošanas aktu vai darījumu apliecinošu dokumentu ir Liene Feldmane (tālr. +371
67048910, mob.tālr. 24339926, e-pasts liene.feldmane@officeday.lv).
2.11. Ja Preces pieņemšanas procesā tiek konstatēti Preces trūkumi, bojājumi, iztrūkums vai
neatbilstība Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem, Pušu pārstāvji nekavējoties uz vietas
noformē atsevišķu aktu, kurā norāda konstatēto.
2.12. Ja piegādātās Preces nepilnības un/vai neatbilstība Līguma noteikumiem un/vai tā
pielikumiem, tiek konstatēta Preces piegādes brīdī, tad Pircēja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs
neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu vai darījumu apliecinošu dokumentu.
2.13. Pārdevējam 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 2.11.punktā minētā defektu akta
saņemšanas par saviem finanšu līdzekļiem ir jānovērš konstatētās nepilnības un/vai neatbilstība,
un/vai jāpiegādā Pircējam cita Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem atbilstoša Prece. Preces
konstatēto

nepilnību

vai

neatbilstību

novēršanu

apliecina

abpusēji

parakstīts

Preču

pieņemšanas – nodošanas akts.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Visā Līguma darbības laikā kopējā Preču pasūtījumu summa (bez pievienotās vērtības
nodokļa) nedrīkst pārsniegt 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
3.2. Katra atsevišķā pasūtījuma summa tiek noteikta atbilstoši Līguma noteikumiem, iepirkuma
tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un finanšu piedāvājumam (2.pielikums).
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3.3. Kopējās pasūtījuma summas uzskaiti veic Līguma 2.9.punktā noteiktais Pircēja pilnvarotais
pārstāvis.
3.4. Pircējs veic katra atsevišķā Pasūtījuma apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču
saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta vai darījumu apliecinoša dokumenta abpusējas
parakstīšanas.
3.5. Pircējs atbilstoši Līguma noteikumiem pārskaita attiecīgā Preču pasūtījuma summu uz Līgumā
noteikto Pārdevēja bankas norēķina kontu.
3.6. Maksājamā summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās
vērtības nodokļa standarta likmi 21% (divdesmit viens procents) apmērā, kuru Pircējs veic papildus
un vienlaicīgi ar attiecīgā Preču pasūtījuma summas maksājumiem.
3.7. Līguma summā ir iekļauti visi Pārdevēja papildus izdevumi, kas saistīti ar Preču un to piegādi.
Papildus Līguma summai samaksa par Pārdevēja papildus izdevumiem netiks veikta.
4. PRECES GARANTIJAS NOSACĪJUMI
4.1. Precēm tiek noteikta ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēnešu garantija. Garantijas laiku sāk
skaitīt no Preču pieņemšanas – nodošanas akta vai darījumu apliecinoša dokumenta abpusējas
parakstīšanas dienas.
4.2. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti,
veikt bojātās Preces un/vai tā daļas nomaiņu un/vai remontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Pircējs ir pieteicis Pārdevējam Preces bojājumu.
4.3. Garantijas saistības neattiecas uz gadījumiem, ja netiek ievērotas Preces ekspluatācijas
prasības.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par Līgumā noteikto termiņu nokavējumu (Līguma 2.5., 2.13. un 4.2.apakšpunkts) Pircējs ir
tiesīgs piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no pasūtījuma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma
summas.
5.2. Par Līguma summas samaksas nokavējumu (Līguma 3.4.punkts) Pārdevējs ir tiesīgs piemērot
Pircējam līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
5.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs, bez
iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas, no Pārdevējam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo
līgumsoda summu.
5.4. Puses vienojas viena otrai atlīdzināt visus tiešos zaudējumus, kas tai rodas otras Puses darbības
vai bezdarbības rezultātā.
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5.5. Ja ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods saskaņā ar 5.1. un
5.2.punktu tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā
saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā
ir iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā.
6.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgi, globāla un
ārkārtēja rakstura apstākļi, kas traucē šī Līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses, slēdzot šo
Līgumu, neparedzēja un nevarēja paredzēt.
6.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā tā Puse, kura nevar izpildīt šajā Līgumā noteiktās
savas saistības, nekavējoties par to rakstveidā informē otru Pusi. Nepārvaramas varas apstākļus
pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas. Par nepārvaramas varas gadījuma pierādījumu var
kalpot tikai attiecīgās valsts iestādes oficiāls slēdziens. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā,
Puses savstarpēji rakstiski vienojas par tālāko rīcību Līgumā noteikto saistību izpildei.
6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām
dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā gadījumā
neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
sarunu ceļā. Ja Pusēm 20 (desmit) darba dienu laikā neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības
risinājumu, tad jebkurš strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN
PAPILDINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros
mēnešus vai līdz Līguma 3.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas apguvei.
8.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.
8.3. Ja tiek sasniegta Līguma 3.1.punktā minētā kopējā Preču pasūtījuma summa, tad Līgums tiek
izbeigts pirms Līguma 8.1.punktā minētā termiņa.
8.4. Pircējs var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Pārdevēju 30 (trīsdesmit)
kalendārās dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pircējs veic Pārdevēja faktiski piegādāto Preču apmaksu.
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9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.2. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajām normām.
9.3. Puses apliecina, ka tām ir tiesības noslēgt šo Līgumu un veikt tajā noteiktās darbības. Puses
apliecina, ka ar šī Līguma noslēgšanu un izpildi netiek pārkāptas nevienas trešās personas tiesības
vai likumīgās intereses.
9.4. Līgums ir izstrādāts 2 (divos) identiskos oriģināleksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, abi
eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas
sastāvdaļas.
9.5. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs - pie Pārdevēja.
10. LĪGUMA PIELIKUMI
10.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija/piedāvājums” uz 9 (deviņām) lapām.
10.2. 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 4 (četrām) lapām.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA “Officeday Latvia”

Adrese: Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas

Mārupes novads, LV-1053

pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

PVN reģ. Nr.: LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40003249449

Banka: AS „SEB Banka”

Banka: AS „Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konts: LV20UNLA0003029070855

Konts: LV51HABA0001408031712

(paraksts) D.Tauriņš

(paraksts) E. Ņesterova

valdes priekšsēdētājs

uzņēmuma vadītāja

(paraksts) E.Švēde

2018. gada 2.jūlijā

valdes loceklis

Ķekavas novadā

2018.gada 2.jūlijā
Mārupes novadā
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