LVRTC LĪGUMS NR. 50KD.03-02/20/00/2019/17
LGS LĪGUMA NR. 02/19/10

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003038621, turpmāk Pasūtītājs vai LGS, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde,
kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003011203, turpmāk - Izpildītājs vai Komersants, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis
Bokta, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un prokūru, turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma
ar identifikācijas Nr. 2018/65 rezultātus, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdodun Izpildītājs apņemas nodrošināt 2.048 Mbit/s (E1) sakaru kanāla, turpmāk – Datu
pārraides kanāls, darbību saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tehnisko
piedāvājumu (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Līguma priekšmets ietver Datu pārraides kanāla izveidošanu posmā Rīgas KDP ēka (Muzeju iela 3,
Lidostā „Rīga”, Mārupes novads) – Sakaru objekts Retranslācijas centrs „Trakši” (Trakši, Praulienas
pagasts, Madonas novads), turpmāk – Darbi, kā arī datu pārraižu pakalpojumu sniegšanu uz 5 (pieci)
gadiem, turpmāk – Pakalpojums.

2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa par Darbiem un Pakalpojumu ir 12 780,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Pasūtītājs veic apmaksu par Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
2.3. Ikmēneša maksa par Pakalpojumu ir 213,00 EUR (divi simti trīspadsmit euro, 00 centi), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli. Abonēšanas maksa tiek aprēķināta sākot no 2019.gada 16.janvāri. Maksa par
Pakalpojuma pirmo mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli līdz mēneša beigām atlikušo dienu skaitam.
Maksa par Pakalpojuma pēdējo mēnesi tiek aprēķināta proporcionāla Pakalpojuma izmantošanas 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.
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2.6. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par esošajā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz katra esošā
mēneša 15.(piecpadsmitajam) datumam.
2.7. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez elektroniskā
paraksta (turpmāk – e-rēķins), ja Izpildītājs veic e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja e-pasta
adresi: lgs@lgs.lv. Tiek uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis 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.
2.8. Ja Izpildītājs rēķinu ir nosūtījis pēc Līguma 2.6.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. Pēc Līguma spēkā stāšanās Izpildītājs veic Datu pārraides kanāla ierīkošanu un mērījumus, kā arī
iesniedz Pasūtītājam Datu pārraides kanāla mērījumu protokolu.
3.2. Par Datu pārraides kanāla ierīkošanu 5 (pieci) darba dienu laikā no Datu pārraides kanāla mērījumu
protokola iesniegšanas dienas Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu,
turpmāk – Akts.
3.3. Ja testēšanas laikā (kas nav ilgāka par 5 (pieci) darba dienām) veiktajos Darbos tiek konstatēti trūkumi
vai defekti, vai neatbilstība Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Aktu.
Par šo faktu Pasūtītājs noformē defektu aktu, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona.
3.4. Iestājoties Līguma 3.3.punkta nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst
visus konstatētos trūkumus un nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku, līdzekļiem un atkārtoti
iesniegt Pasūtītājam Aktu.
3.5. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi ir Māris Jankausks ,e-pasts
maris.jankausks@lvrtc.lv ,Tel. 20399320, kā arī persona, kas Izpildītāja vārdā var parakstīt Datu pārraides
kanāla mērījumu protokolu un pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Ģirts Ozols ,e-pasts girts.ozols@lvrtc.lv .
3.6. Persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas Pasūtītāja
vārdā var parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defektu aktu, ir Tehniskā nodrošinājuma Sakaru nodaļas
vadītājs Ainārs Šņepsts (tālr.: +371 67300770, mob.tālr.: +371 29183055, e-pasts: ainars.snepsts@lgs.lv)
vai viņa prombūtnes laikā Tehniskā nodrošinājuma Sakaru nodaļas vecākais inženieris Staņislavs
Medvedevs (tālr.: +371 67300775, e-pasts: stanislavs.medvedevs@lgs.lv).

4.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1.

nodrošināt Pakalpojumu visā Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma un tā pielikumu

noteikumiem;
4.1.2.

Pasūtītāja telpās uzstādīt Pakalpojuma pieslēguma aparatūru, kas paredzēta montāžai 19” skapī;

4.1.3.

apkalpot Pasūtītāja telpās izvietoto Pakalpojuma pieslēguma aparatūru;
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4.1.4.

nodrošināt reakcijas laiku, kas nav ilgāks par 4 (četri) stundām no bojājuma pieteikšanas brīža (24

h diennaktī / 7 dienas nedēļā) gadījumā, ja Pasūtītājam rodas problēmas ar Datu pārraides kanālu un/ vai
Pakalpojumu. Pakalpojuma bojājumu gadījumā, Izpildītājs novērš bojājumus un atjauno pilnīgu darbspēju
ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) darba stundu laikā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības 5
(pieci) dienu laikā

atkārtoti pieprasīt veikt Datu pārraides kanāla testēšanu ar mērījumu protokola

izsniegšanu.
4.1.5.

Informēt Pasūtītāju par plānotajiem darbiem 3 (trīs) darba dienas iepriekš uz e-pasta adresi:

ainars.snepsts@lgs.lv.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1.

veikt Pakalpojuma apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.2.2.

nodrošināt tā telpās izvietotās aparatūras saglabāšanu, uzņemoties saistītos riskus;

4.2.3.

nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļuvi telpām (abpusēji saskaņotā laikā), kurās izvietota

Pakalpojuma pieslēguma aparatūra, lai veiktu tās instalēšanu, apkalpošanu un remontu;
4.2.4.

Datu pārraides kanāla bojājumu gadījumā pieteikt bojājumu Izpildītājam pa tālruni 67029540 un

uz e-pasta adresi: helpdesk@lvrtc.lv.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos pierādāmos
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.
5.2. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5%
(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
5.3. Par Līguma summas samaksas nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5%
(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
5.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
5.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa kavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam
izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu bez Izpildītāja iepriekšējās piekrišanas.
5.6. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk par 10 (desmit) darba dienām un/vai neveic
Pakalpojumu atbilstoši Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, nenovēršot Pasūtītāja rakstiski norādīto
pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot
Izpildītājam rakstisku paziņojumu.
5.7. Ja Līguma darbības laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas Pakalpojuma izpildē tiek konstatēti slēpti
defekti, trūkumi, kuri netika atklāti darbu pieņemšanas – nodošanas brīdī, Izpildītājs apņemas ar saviem
līdzekļiem un savu darbaspēku 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc pretenzijas vēstules saņemšanas
novērst visus konstatētos trūkumus.
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6.

KONFIDENCIALITĀTES UN FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

6.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un, bez iepriekšējas savstarpēji rakstiskas saskaņošanas, neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji šī Līguma saturu, citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu,
informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas gaitā, kā arī Pušu rīcībā esošo tehnisko, komerciālo
un citu informāciju par otru Pusi un tās darbību, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos.
6.2. Puses apņemas nodrošināt Līguma 6.1. punktā minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku
puses.
6.3.

Puses ir materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes

noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
6.4.

Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma, un uz tiem neattiecas Līguma darbības

termiņš.
6.5.

Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ka arī Līguma izpildes laikā

iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību
normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) prasības.
6.6.

Puse, kura nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no

attiecīgajiem datu subjektiem.
6.7.

Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus,

izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
6.8.

Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām

personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru
Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
6.9.

Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus,

ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

7.
7.1.

CITI NOTEIKUMI

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 5 (pieci) gadus, skaitot no

Pakalpojuma uzsākšanas, t.i., no 2019.gada 16.janvāra.
7.2.

Pusēm ir tiesības, 1 (viens) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, vienpusēji izbeigt Līgumu.

7.3.

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.
7.4.

Šis Līgums un jautājumi, kas nav ietverti tajā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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7.5.

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 un/vai neesamību, tiek risināts tiesā Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.6.

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.
7.7.

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.
7.8.

Līgums un tā pielikumi ir noformēti divos eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku

uz 12 (divdesmit) lapām, kuru skaitā ir Līguma pamatteksts uz 5 (pieci) lapām, 1.pielikums “Tehniskā
specifikācija” uz 2 (divi) lapām, 2.pielikums “Tehniskais piedāvājums” uz 4 (četri) lapām un 3.pielikums
“Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
7.9.

Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

8.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Ērgļu iela 14,

Mārupes novads, LV-1053

Rīga, LV – 1012

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Banka: AS “SEB banka”

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: UNLALV2X

Kods: PARXLV22

Konts: LV20UNLA0003029070855

Konts: LV37PARX0000835930001

____(paraksts)____ D. Tauriņš

____(paraksts)____ J.Bokta

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists

____(paraksts)____ E. Švēde
Valdes loceklis

Rīgā 2019. gada 11.janvārī

Mārupes novadā 2019. gada 15.janvāri
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