LĪGUMS NR. 02/17/164
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, tās
valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas uz statūtu un valdes
pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Envirotech”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003427848, tās
valdes priekšsēdētājs Oskars Ribkinskis, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras
puses, Izpildītājs un Pasūtītājs abi kopā turpmāk – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas
Nr. 2017/55 rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda AIM vidi, kas nepieciešama sadarbībai
ar aeronavigācijas datu ģenerētājiem, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Līguma noteikumiem,
tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu
(3.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2 Izpildītājs veic Pakalpojumu ne ilgāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas (I posmu Izpildītājs veic 6 (seši) mēnešu laikā, bet II posmu – 7 (septiņi) mēnešu laikā).
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojumu ir 143 680,00 EUR (viens simts
četrdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 00 centi). Detalizētas Pakalpojuma izmaksas
norādītas 3.pielikumā.
2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:
2.2.1.

avansu 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.pielikuma 1., 2., 4., 5. un 6.punktu

summas jeb 42 144,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro, 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās un
rēķina saņemšanas dienas;
2.2.2.

pēcapmaksu 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.pielikuma 1., 2., 4., 5. un 6.punktu

summas jeb 42 144,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro, 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc I posma beigām, ko apliecina
rēķins un Izpildītāja iesniegtā atskaite par attiecīgā Pakalpojuma posma izpildi;
2.2.3.

pēcapmaksu 40 % (četrdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.pielikuma 1., 2., 4., 5. un 6.punktu

summas jeb 56 192,00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit divi tūkstoši euro, 00
centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc II posma beigām, ko
apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts un attiecīgais rēķins.
2.3. Samaksa par neplānoto izstrādes darbu veikšanu (3.pielikuma 3.punkts) tiek veikta pamatojoties uz
Izpildītāja sastādīto pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek fiksēts faktiski veikto darbu apjoms un
izmaksas (veikto darbu un ar tiem saistīto izmaksu uzskaiti veic Līguma 5.5.punktā noteiktā Pasūtītāja
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pilnvarotā persona). Pasūtītājs minētos darbus apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Pasūtītājs pārskaita Līguma summas maksājumus uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu
kontu.
2.5. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi,
kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
2.6. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
2.7. 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.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītāja tiesības:
3.1.1.

Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt no Pasūtītāja Līgumā noteikto samaksu par Pakalpojumu;

3.1.2.

nepieciešamības gadījumā, izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu Līguma

saistību izpildei.
3.2. Izpildītāja pienākumi:
3.2.1. veikt Pasūtījumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
3.2.2. ievērot Pasūtītāja noteiktos tehniskā un sistēmu nodrošinājuma ekspluatācijas noteikumus, kā arī
Pakalpojuma integrācijas darbus veikt sadarbībā ar ais.lgs.lv izstrādātāju;
3.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (pieci) darba dienu laikā iesniegt atskaiti par paveiktajiem
Pakalpojuma izpildes posmiem.
3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Izpildītāja Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem
un tā pielikumiem.
3.4. Pasūtītāja pienākumi:
3.4.1. nodrošināt Izpildītāju ar visu savā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līgumā noteikto
saistību izpildei;
3.4.2. veikt Līguma summas maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.4.3. nodrošināt

Pasūtītāja

rīcībā

esošās

ArcGIS

programmatūras

licenču

infrastruktūras

modernizāciju saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Līguma 1. pielikums) 5.sadaļas prasībām 3 (trīs)
mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
4. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI
4.1. Noslēdzot Līgumu, Puses apņemas bez otras Puses rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu
informāciju par otru Pusi vai tās sabiedrību, ko Puses ieguvušas Līguma izpildes darbības laikā un kas
uzskatāma par komercnoslēpumu vai klasificētu informāciju, izņemot Līguma 4.2.punktā noteiktos
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gadījumus. Nosacījums ir spēkā gan visā Līguma darbības laikā, gan arī 3 (trīs) gadus pēc tam, skaitot no
Līguma darbības izbeigšanās brīža.
4.2. Ja konfidenciālo informāciju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā pieprasa tiesībsargājošās iestādes 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.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildes gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
zaudējumu, bet Līgumā speciāli noteiktajos gadījumos maksā līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Puses no saistību izpildes pienākuma.
5.2. Par Līguma 2.2. un 2.3.punktā minēto apmaksas termiņu neievērošanu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot
Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
5.3. Ja Izpildītājs Līguma 1.2.punktā noteiktā termiņā neveic Pakalpojumu vai kādu tā daļu, 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.
5.4. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Pakalpojums vai kāda tā daļa neatbilst Līguma noteikumos un tā
pielikumos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR
(piecdesmit euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā
no Līguma summas.
5.5. Persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pasūtītāja vārdā ir tiesīga pieņemt Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Gaisa
satiksmes vadības departamenta Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs Vadims Tumarkins
(tālr. +371 67300661, mob.tālr. +371 29442210, e-pasts: vadims.tumarkins@lgs.lv) vai viņa prombūtnes
laikā

vecākais

aeronavigācijas

kartogrāfs

Gvido

Pētersons

(tālr. +371 67300686,

mob.tālr. +371 20204415, e-pasts: Gvido.Petersons@lgs.lv)
5.6. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Izpildītāja vārdā ir tiesīga nodot Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir projektu
vadītājs Mārtiņš Ērglis (tālr. +371 67215220, e-pasts: info@envirotech.lv).
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
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 un/vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz brīdim, kad Līguma Puses būs
izpildījušas visas saistības, kuras izriet no Līguma.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Pusēm ir tiesības, par to 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot otrai Pusei, vienpusēji
izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Līguma Pusēm jāizpilda savas saistības, kuras bija radušās pirms
paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu.
7.5. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.6. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstiski un ir abpusēji parakstīti.
7.7. Līgums noformēts latviešu valodā divos identiskos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku
uz 39 (trīsdesmit deviņi) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 8 (astoņi) lapām,
2.pielikums “Tehniskais piedāvājums” uz 25 (divdesmit pieci) lapām un 3.pielikums “Finanšu
piedāvājums” uz 2 (divi) lapām.
7.8. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

SIA „Envirotech”

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,

Mūkusalas iela 42A,

Mārupes novads, LV - 1053

Rīga, LV-1004

PVN reģ. Nr. LV40003038621

PVN reģ. Nr. LV40003427848

Banka: AS “SEB Banka”

AS „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

Konta Nr.: LV68UNLA0050005640953

_____(paraksts)______ Dāvids Tauriņš

_____(paraksts)______ Oskars Ribkinskis

valdes priekšsēdētājs

valdes priekšsēdētājs

_____(paraksts)______ Elmārs Švēde

Rīgā 2017.gada 7.novembrī

valdes loceklis
Mārupes novadā 2017.gada 6.novembrī
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