L Ī G U M S Nr. 02/18/135
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, turpmāk - Pasūtītājs, 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 ierobežoto atbildību „HAGBERG” vienotais reģistrācijas
Nr.40103233073, turpmāk – Izpildītājs, tās vades locekļa Ivara Lukaševiča personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi saukti – Puses, ievērojot iepirkuma ar
identifikācijas Nr. LGS 2018/52 rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
Izpildītājs atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un
finanšu piedāvājumam (2. pielikums), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, apņemas ziemas
sezonā (no 2018. gada 10. oktobra līdz 2019. gada 30. aprīlim) veikt Pasūtītāja Pierīgas objektos
sniega tīrīšanu, izvešanu un teritorijas kaisīšanu, turpmāk – Pakalpojums.
2. PAKALPOJUMA
PIETEIKŠANA, PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
2.1.
Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Pakalpojumu jebkurā diennakts laikā zvanot Izpildītājam pa
tālruņa Nr.: +371 26321384.
2.2.
Pēc Pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, Izpildītājs apņemas jebkurā diennakts laikā
uzsākt tā izpildi 1 (vienas) stundas laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža.
2.3.
Pasūtītājs Līguma izpildes ietvaros apņemas nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļuvi Pasūtītāja
objektiem jebkurā diennakts laikā.
2.4.
Iepriekšējā mēnesī izpildītais Pakalpojums tiek nodots Pasūtītājam ar pieņemšanas –
nodošanas aktu, kuru sagatavo Izpildītājs un paraksta abas Līguma Puses.
2.5.
Ja, pieņemot Pakalpojumu, tā izpildē ir konstatēta kāda neatbilstība Līguma noteikumiem
un/vai Līguma pielikumiem, tad pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts, bet Pasūtītājs tajā
norāda konstatētās neatbilstības.
2.6.
Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs nodot
Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī persona ar kuru Pasūtītājs var
sazināties ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos ir Izpildītāja pārstāvis Jānis Eglītis
(Tālr. Nr. +371 26321384, e-pasta adrese: janis.eglitis@hagberg.lv ).
2.7.
Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs pieņemt
Pakalpojumu, novērtēt tā atbilstību Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem, kā arī parakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu ir Pasūtītāja Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas
vadītāja Ināra Lipska (tālr. Nr.: +371 67300855, mob. tālr. Nr.: +371 28603555, e-pasta
adrese: Inara.Lipska@lgs.lv ) vai viņas prombūtnes laikā - Saimniecības nodaļas vadītājas
vietnieks - Sandis Zīvarts (tālr. Nr.: +371 67300854, e-pasta adrese: Sandis.Zivarts@lgs.lv).
3. PAKALPOJUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) Līguma darbības laikā nedrīkst
pārsniegt 12 800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
3.2. Maksa par sniega tīrīšanu tiek noteikta 29,00 EUR (divdesmit deviņi euro un 00 centi) stundā,
maksa par teritorijas kaisīšanu - 27,00 EUR (divdesmit septiņi euro un 00 centi) stundā, maksa par
sniega izvešanu – 8,95 EUR (astoņi euro un 95 centi) par katru izvestā sniega kubikmetru.
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3.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiek aplikti ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos
aktos paredzēto pievienotās vērtības nodokli (pievienotās vērtības nodokļa likme Līguma
noslēgšanas brīdī ir 21 %). Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā papildus Līguma
3.2.punktā atrunātajiem Pakalpojuma izcenojumiem, samaksu veicot vienlaicīgi ar Līguma
3.4.punktā noteikto maksājumu.
3.4. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto Pakalpojumu apmaksā par 10 (desmit) darba
dienu laikā no attiecīgā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina
saņemšanas dienas.
3.5. Pasūtītājs veic rēķina apmaksu, pārskaitot maksu uz līgumā norādīto Izpildītāja kredītiestādes
norēķinu kontu.
3.6. 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.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
zaudējumus, kā arī izdevumus, kas Pasūtītājam radušies saistībā ar Līgumā minēto saistību
neizpildi.
4.2. Par Līguma 3.4. punktā noteiktā termiņa neievērošanu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot
Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātā Pakalpojuma
vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātā
Pakalpojuma vērtības.
4.3. Par Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa nokavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no konkrētā Pakalpojuma vērtības par katru
nokavēto stundu, sākot no otrās kavējuma stundas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no
konkrētā Pakalpojuma vērtības.
4.4. Puses vienojas, ka Pasūtījuma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā un/vai Līguma
4.3.punktā noteiktā gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt
attiecīgo līgumsodu iepriekš par to rakstveidā informējot Izpildītāju.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.6. Ja Pakalpojuma izpilde ir aizkavējusies vairāk par 5 (piecām) stundām, vai, ja Izpildītājs
vismaz 2 (divas) reizes nav ievērojis Līguma 2.2. punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu,
tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu par to
Izpildītājam. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Līgums ir uzskatāms par lauztu 7 (septītajā)
kalendārajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiskā paziņojuma nodošanas pastā.
5.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1. 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 domstarpību 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 galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1.
Līgums ir spēkā no 2018. gada 10. oktobra līdz 2019. gada 30. aprīlim vai līdz līguma
kopējās summas (Līguma 3.1.punkts) apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais.
6.2.
Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publiskā iepirkuma likumā noteiktās prasības un kārtību,
veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus Izpildītāja personāla un
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
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6.3.
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.
6.4.
Pusēm savstarpēji vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 6.1.punktā noteiktā
termiņa.
6.5.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstiski par to brīdinot
Izpildītāju 30 (trīsdesmit ) kalendārās dienas iepriekš.
6.6.
Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.7.
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.
6.8.
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusei ir nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei,
pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu.
6.9.
Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
6.10. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Līguma Pusēm tikai tādā
gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti.
6.11. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos)
eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.
6.12. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
7. LĪGUMA PIELIKUMI
7.1. 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 1 (lapas) lapas.
7.2. 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.
8. 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: LV20UNLA0003029070855
____(paraksts)_____D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs
____(paraksts) _____E Švēde
valdes loceklis

IZPILDĪTĀJS:
SIA „HAGBERG”
Jūrmalas iela 13C, Piņķi, LV-2107
PVN reģ. Nr. 40103233073
Banka: AS „Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV38PARX0019019420003
___(paraksts)____ I.Lukaševičs
valdes loceklis
Piņķos,
2018. gada 14. septembrī

Mārupes novadā,
2018. gada 5. septembrī
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