LĪGUMS Nr. 02/19/16
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 ierobežotu atbildību „CYONE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003855775,
turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa Vladislava Tatarinceva personā, kurš rīkojas pamatojoties uz
statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk kopā un atsevišķi – Puses,
ievērojot Pasūtītāja veiktā iepirkuma “IBM Lotus Notes licenču ikgadējā atbalsta
atjaunināšana un sistēmas uzturēšana” ar identifikācijas Nr. LGS 2018/76 rezultātus, noslēdz šāda
satura līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Finanšu
piedāvājumam (2.pielikums) un Tehniskajam piedāvājumam (3.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas, veic Pasūtītāja IBM Lotus Notes licenču ikgadējo atbalsta atjaunināšanu un sistēmas
uzturēšanu uz 1 (vienu) gadu, turpmāk – Pakalpojums, un Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem
apņemas samaksāt par šo Pakalpojumu Izpildītājam.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Līguma 1.1. punktā minēto Pakalpojumu ir
26 850,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Līguma summa ir
fiksēta un nemainīga. Detalizēts Līguma summas atšifrējums ir atspoguļots Līguma 1.pielikumā
“Finanšu piedāvājums”.
2.2. Pasūtītājs Līguma summu maksā 100 % (viens simts procenti) apmērā pārskaitot to uz Līgumā
norādīto Izpildītāja kredītiestādes norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās un rēķina saņemšanas dienas.
2.3. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokļa likmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
2.4. 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 erēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam Līguma 1.pielikumā uzskaitītās licences/preci 2 (divu) kalendāro
nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Visas preces ir jāpiegādā uz Pasūtītāja juridisko
adresi – Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053. Visi instalācijas komplekti, lietotāja
instrukcijas un licences var tikt piegādātas elektroniski, ja šādu iespēju ir paredzējis
programmnodrošinājuma izstrādātājs un/vai licencēšanas noteikumi.
3.2. Izpildītājs Pakalpojuma izpildi veic atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumam. Izpildītājs apņemas
sistēmas uzturēšanu veikt no 2019.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim.
3.3. Persona, ar kuru Izpildītājs sazinās jautājumos, kas skar Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pasūtītāja vārdā ir tiesīga pieņemt preci un parakstīt rēķinu, ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks Eduards Agapitovs (tālr. +371 67300782, mob. tālr.
+371 26109035, e-pasta adrese: eduards.agapitovs@lgs.lv ) vai viņa prombūtnes laikā - Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vadītājs Igors Matosovs (tālr. +371 67300833, mob. tālr. +371 26121149, e-pasta
adrese: Igors.Matosovs@lgs.lv ).
3.4. Persona, ar kuru Pasūtītājs sazinās jautājumos, kas skar Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Izpildītāja vārdā ir tiesīga nodot preci un parakstīt rēķinu, ir SIA „CYONE” valdes loceklis Vladislavs
Tatarincevs (mob. tālr. +371 20011551, e-pasta adrese: vlaad@cyone.lv).
3.5. Par Licenču saņemšanas dienu tiks uzskatīta tā diena, kurā Puses paraksta rēķinu.
3.6. Izpildītājs veic Licenču atjaunināšanu Līguma 1.pielikumā noteiktajā termiņā, iesniedzot
Pasūtītājam rakstveida apliecinājumu un rēķinu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc

apliecinājuma saņemšanas nav rakstveidā iesniedzis pretenzijas Izpildītājam, minētā apliecinājuma
saņemšanas datums tiek uzskatīts par Licenču atjaunošanas datumu.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītāja tiesības:
4.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt no Pasūtītāja Līgumā noteikto samaksu par Pakalpojumu;
4.1.2. ja tas ir nepieciešams, izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu Līguma saistību
izpildei.
4.2. Izpildītāja pienākumi:
4.2.1. veikt licenču atjaunošanu un sistēmas uzturēšanu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem;
4.2.2. ievērot Pasūtītāja noteiktos tehniskā un sistēmu nodrošinājuma ekspluatācijas noteikumus.
4.3. Izpildītājs uzņemas risku par licenču nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir saņēmis licences,
ko apliecina abpusēji parakstīts rēķins.
4.4. Pasūtītāja pienākumi:
4.4.1. sniegt Izpildītājam visu tā rīcībā esošo informāciju, kas tam ir nepieciešama ar Līgumu uzņemto
saistību izpildei;
4.4.2. apmaksāt Līguma kopējo summu atbilstoši Līguma 2.2. punktam.
5. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI
5.1. Puses, noslēdzot Līgumu, apņemas bez otras Puses rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu
informāciju par otru Pusi vai tās uzņēmumu, ko Puses ieguvušas Līguma izpildes darbības laikā, izņemot
Līguma 5.3. punktā noteiktos gadījumus. Nosacījums ir spēkā gan visā Līguma darbības laikā, gan arī
3 (trīs) gadus pēc tam, skaitot no Līguma darbības izbeigšanās brīža.
5.2. Pasūtītājs un Izpildītājs sniedz informāciju sava uzņēmuma darbiniekiem tikai nepieciešamības
gadījumā un tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma izpildei.
5.3. Ja konfidenciālo informāciju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā pieprasa Latvijas Republikas Prokuratūra, Iekšlietu ministrija vai arī citas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, jebkurai Pusei ir tiesības
izpaust šādu informāciju bez otras Puses iepriekšējas atļaujas.
6. GARANTIJAS
6.1. Izpildītājs garantē pilnīgu visas preces atbilstību starptautiski pieņemtajiem datorprogrammu
lietošanas noteikumiem.
6.2. Sistēmas uzturēšanas termiņi un kārtība ir norādīti Līguma 1.pielikumā.
6.3. Izpildītājs ir atbildīgs par preces defektiem, tai skaitā, slēptajiem defektiem, kuri nevarēja tikt
konstatēti, abpusēji parakstot rēķinu. Ja pēc preces pieņemšanas atklājas, ka precei ir defekti un to nav
iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem, Izpildītājs nomaina šādu preci bez papildus maksas 10
(desmit) dienu laikā no defekta konstatēšanas brīža, kas ir fiksēts Pasūtītāja sagatavotajā un izpildītājam
iesniegtā pretenzijā.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos
zaudējumus. Ar zaudējumiem Līguma Puses saprot mantiskus zaudējumus, kas Pusēm radušies
cēloniskā sakarībā ar Līgumā noteikto saistību neizpildi.
7.2. Par Līgumā Izpildītājam noteikto termiņu neievērošanu (Līguma 3.1., 3.2. un 3.6.punkts), Pasūtītājs
ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
7.3. Līguma pielikumos Izpildītājam noteikto termiņu neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru šādu
konstatēto gadījumu, kas tiek fiksēts attiecīgā aktā.
7.4. Par Līgumā Pasūtītājam noteikto samaksas termiņu neievērošanu (Līguma 2.2.punkts), Izpildītājs
ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.6. Ja Licenču atjaunošana Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies vairāk par 10 (desmit) kalendāra
dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu otrai
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Pusei. Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit
procenti) apmērā no Līguma summas.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā 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 Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
9.2. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārmantotājiem vai pārņēmējiem.
9.3. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji
vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas
sastāvdaļas.
9.4. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.5. 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. Par nepārvaramas varas notikumu tai Līguma
Pusei, kura uz to atsaucas, ir jāpaziņo otrai pusei rakstveidā 1 (vienas) darba dienas laikā no
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.
9.6. 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, kuru Līguma Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
9.7. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē
spēku, Puses vienojas par atbilstošiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
9.8. Līgums ir noformēts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, ar vienādu juridisko spēku, uz
11 (vienpadsmit) lapām, kuru skaitā ir Līguma pamatteksts uz 3 (trīs) lapām, 1.pielikums “Tehniskā
specifikācija” uz 3 (trīs) lapām, 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas un 3.pielikums
“Tehniskais piedāvājums” uz 4 (četrām) lapas.
9.9. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
10. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
PVN Reģ. Nr. LV 40003038621
Banka: AS „SEB banka”
Kods Nr.: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

SIA „CYONE”
Rododendru iela 14-42,
Rīga, LV - 1083
PVN Reģ. Nr. LV 40003855775
Banka: AS „Swedbank”
Kods Nr.: HABALV22
Konta Nr.: LV92HABA0551014369105

________(paraksts)________ D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

______(paraksts)______V.Tatarincevs
valdes priekšsēdētājs

________(paraksts)________E.Švēde
valdes loceklis

Rīgā
2019. gada 1.februārī

Mārupes novadā
2019. gada 1.februārī
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