LĪGUMS Nr. 02/18/149
Valsts

akciju

sabiedrība

“Latvijas

gaisa

satiksme”,

vienotais

reģistrācijas

Nr. 40003038621, turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes
loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VOLTS-1” vienotais reģistrācijas Nr. 51203003591,
turpmāk – Izpildītājs, tās valdes loceklis Ivans Lisenko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras
puses, turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/58
rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē
veic būvniecības darbus MIDAS IV devēju uzstādīšanai lidostā “Rīga”, turpmāk – Darbi, saskaņā
ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir neatņemamas
Līguma sastāvdaļas.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājs pabeidz Darbus un visu dokumentāciju (kas nepieciešama iesniegšanai Mārupes
novada Būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā), kā arī nodod tos Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz
2018.gada 20.decembrim.
2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Darbus un nodevis
visu dokumentāciju pilnā apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. Izpildītāja pienākumi:
3.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Līguma un tā 1.pielikumā ietvertajiem noteikumiem;
3.1.2. iesniegt 1.pielikumā uzskaitīto dokumentāciju, kas saistīta ar Darbu izpildi 2.1.punktā
noteiktajā termiņā;
3.1.3. uzņemties atbildību par visu paveikto Darbu attiecīgo standartu un kvalitātes prasībām;
3.1.4. nodod Darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu;
3.1.5. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri
tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu materiālo atbildību
par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai
neievērošanas rezultātā;
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3.1.6. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Darbu izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par citiem no
Līguma izrietošiem jautājumiem 5 (pieci) darba dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties
uzsākt norādīto defektu novēršanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, bez papildus izmaksām,
abpusēji saskaņotajā termiņā;
3.1.7. nodrošināt, lai Darbu izpilde netraucētu, neierobežotu vai nekavētu Pasūtītāja ikdienas darbu.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma (visā Līguma darbības laikā) sniegt nepieciešamo
informāciju, lai Izpildītājs var veikt Darbus atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
3.2.2. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa ir 61 560,90 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro,
90 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izpildītājs nedrīkst pārsniegt Līguma summu.
4.2. Līguma summa sastāv no :
4.2.1. samaksas par Darbiem – 58 629,43 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit
deviņi euro, 43 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
4.2.2. Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) – 2 931,47 EUR (divi tūkstoši
deviņi simti trīsdesmit viens euro, 47 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
4.3. Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) 5 % (pieci procenti) apmērā no
būvdarbu izmaksām ir izmantojama tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji
tika iekļauti darba izmaksu tāmē, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ projektā,
vai arī tādu darbu izmaksu segšanai, kas darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu
netika paredzēti. Izpildītājs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar Pasūtītāju, ko noformē
rakstiski, kā Līguma pielikumu, kas ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Par jebkuriem darbiem, kas veikti bez saskaņošanas ar Pasūtītāju,
Izpildītājs samaksu nesaņem.
4.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 4.2.1.punktā minēto summu uz Izpildītāja Līgumā
norādīto bankas kontu šādā kārtībā:
4.4.1. 30 % (trīsdesmit procenti) no Līguma 4.2.1. punktā minētās summas jeb 17 588,83 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro, 83 centi), neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, Pasūtītājs maksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas;
4.4.2. 70 % (septiņdesmit procenti) no Līguma 4.2.1. punktā minētās summas jeb 41 040,60 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis četrdesmit euro, 60 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
Pasūtītājs maksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
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4.5. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
4.6. Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.3.punktā noteiktos Izpildītāja papildus izdevumus atbilstoši
abpusēji saskaņotajam un abpusēji parakstītam izmaksu aprēķinam 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc attiecīga pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas
dienas.
5.

DARBA IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Darbu nodošana un pieņemšana notiek abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē, parakstot Darbu
pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru noformē Izpildītājs.
5.2. Ja pieņemot Darbus vai jebkurā Darbu izpildes stadijā tiek konstatētas neatbilstības Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem, tad Pasūtītājs
par to noformē un iesniedz Izpildītājam attiecīgu defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
5.3. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2. punktā noteiktā defekta akta
parakstīšanas jānovērš konstatētos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem un atkārtoti
jānodod Darbus ar pieņemšanas - nodošanas aktu.
5.4. Visā Līguma darbības laikā persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos, kas saistīti
ar Līguma izpildi, ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta Meteoroloģiskās nodaļas vadītāja Alla
Žiļina (tālr. +371 67300760, mob.tālr. +371 26481700, e-pasts: alla.zilina@lgs.lv) vai viņas
prombūtnes laikā Meteoroloģiskās nodaļas vadītāja vietnieks Pēteris Začests (tālr. +371 67300763,
mob. tālr. +371 26464002, e-pasts: peteris.zacests@lgs.lv).
5.5. Visā Līguma darbības laikā persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos, kas saistīti
ar Līguma izpildi, ir valdes loceklis Ivans Lisenko (tālr. +371 26352777, e-pasts:
ivans.lisenko@volts1.lv; volts1@volts1.lv).
6.

PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
pierādītos zaudējumus. Ar zaudējumiem Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus, kuri
Pusēm ir radušies otras Puses vainas dēļ un cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.
6.2. Par Līgumā noteikto izpildes termiņu kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā
minētās summas.
6.3. Par nekvalitatīvu (Līguma un/vai pielikumu nosacījumiem neatbilstošu) Darbu izpildi,
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā
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par katru fiksēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā
minētās summas.
6.4. Kopējā līgumsoda apmērs Līguma 6.2. un 6.3. punktā noteiktajos gadījumos nedrīkst pārsniegt
10% (desmit procenti) no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas.
6.5. Par Darbu samaksas nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 %
(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās
summas.
6.6. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai Darbu nekvalitatīvas izpildes
gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt līgumsoda summu,
bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas nosūtot par to Izpildītājam rakstveida ziņojumu.
6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu
atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no līgumsaistību neievērošanas.
6.8. Ja nokavēts kāds no Līguma noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu,
kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līguma noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver
dienu, kurā saistība izpildīta.
7.
7.1. Izpildītājs

nodrošina
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GARANTIJAS

(pieci)

gadu

garantiju

veiktajiem

Darbiem

no

to

pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
7.2. Izpildītājam pēc Darbu nodošanas ir pienākums 7.1.punktā norādītajā garantijas termiņa laikā
par saviem līdzekļiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā novērst visus trūkumus Darbu izpildē, ja
tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kuri netika atklāti nododot un kuri nav radušies Pasūtītāja vainas
dēļ.
8.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpību
risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to
vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai neesamību, tiks
galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.

CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 1 (viens) kalendāro
mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Izpildītājam visus
tā veiktos Darbus, kas faktiski veikti Līguma ietvaros līdz Līguma darbības izbeigšanai.
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9.3. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma
izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.4. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.5. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajām normām.
9.7. 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.
9.8. 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.
9.9. Līgums ir noformēts divos identiskos oriģināleksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko
spēku uz 12 (divpadsmit) lapām, kuru skaitā ir Līguma pamatteksts uz 5 (pieci) lapām, 1.pielikums
“Tehniskā specifikācija” uz 2 (divi) lapām un 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 5 (pieci)
lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA „VOLTS-1”

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Kuldīgas iela 51,

Mārupes novads, LV - 1053

Rīga, LV-1046

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr.LV51203003591

AS “SEB Banka”

AS “Swedbank”

Kods: UNLALV2X

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konta Nr.: LV46HABA0001408060126

_____(PARAKSTS)______ Dāvids Tauriņš

_____(PARAKSTS)______ Ivans Lisenko

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis
Rīgā 2018. gada 11.oktobrī

_____(PARAKSTS)______ Elmārs Švēde
valdes loceklis
Mārupes novadā 2018. gada 18.oktobrī
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