LĪGUMS Nr. 02/17/26
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk tekstā – Pircējs, kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv 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 “GPS Latvija”, turpmāk tekstā – Pārdevējs, kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40103207738 un kuru pārstāv tās izpilddirektors Edgars
Leonovs, kurš rīkojas pamatojoties uz 2016. gada 3. jūlija pilnvaru, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi
tekstā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāt Pircējam datoru, printeru un faksu
izejmateriālus, turpmāk tekstā – Prece, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt piegādāto Preci, kas
atbilst Līguma noteikumiem.
1.2. Preces specifikācija un izcenojumi ir ietverti Līguma 1. pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Preču pasūtīšanas, pieņemšanas - nodošanas kārtība un piegādes termiņi
2.1. Piegādājamās Preces daudzumu un sortimentu Puses saskaņo pirms katra konkrētā pasūtījuma, turpmāk
tekstā – Pasūtījums.
2.2. Pircējs pasūta Preci rakstiski uz e-pastu – gpslatvija@gmail.com un gpslatvija@gpslatvija.lv, tālrunis
29830234. Pasūtījumā jānorāda Preces tips un daudzums, Pasūtījuma izdarīšanas datums, piegādes
adrese un kontakttālrunis.
2.3. Puses vienojas, ka Pasūtījums ir uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā pēc e-pasta nosūtīšanas
dienas.
2.4. Prece Pircējam tiek piegādāta un pārdota, pamatojoties uz darījumu apliecinošu dokumentu.
2.5. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci šādos termiņos – kārtridžu piegāde tiek veikta 1 (vienas) darba dienas
laikā, pārējo Preču piegāde tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas dienas. Prece
uzskatāma par piegādātu, kad Pušu pilnvarotie pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preces saņemšanas
dokumentu.
2.6. Visi piegādes izdevumi ir iekļauti Preces cenā un nekāda papildus samaksa par Preču piegādi netiks
veikta.
2.7. Visā Līguma darbības laikā Pircēja pārstāvis, kas ir tiesīgs pieņemt Preci, un parakstīt darījumu
apliecinošu dokumentu ir Saimniecības nodaļas noliktavas pārzinis Kaspars Miķelsons (tālrunis
67300856 vai 26682211) vai Saimniecības nodaļas sagādnieks – ekspeditors Juris Ružāns (tālrunis
22001123).
2.8. Visā Līguma darbības laikā Pārdevēja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodot Preci un parakstīt darījumu
apliecinošu dokumentu ir Oļegs Trušins (tālrunis 66111368) vai Edgars Leonovs (tālrunis 29830234).
2.9. Pārdevējs piegādā Preci uz Pircēja norādīto vietu – VAS „Latvijas gaisa satiksme” KDP ēka, Lidosta
„Rīga”, Mārupes novads.
3. Pasūtījuma summa un apmaksas kārtība
3.1. Katra atsevišķā Pasūtījuma summa tiek noteikta saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Līguma
Pielikumam Nr.1.
3.2. Katra atsevišķā Pasūtījuma summa Pircējam ir jāapmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces
piegādes un abpusēji parakstīta darījumu apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas.
3.3. Pircējs veic rēķina apmaksu, pārskaitot atsevišķā Pasūtījuma summu uz Līgumā norādīto Pārdevēja
bankas kontu.
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3.4. Līguma darbības laikā kopējā Līguma summa par Pasūtījumiem nedrīkst pārsniegt EUR 8 900,00
(astoņi tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi). Līguma kopējās Pasūtījumu summas uzskaiti veic Pircēja
atbildīgais pārstāvis.
3.5. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.4. punktā noteiktā summa, Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 7.1.
punktā noteiktā termiņa, izpildot Pušu savstarpējās saistības pilnā apmērā.
3.6. Pircējam ir tiesības neapmaksāt Pasūtījuma summu un līgumsodu, ja ir pieteiktas rakstveida pretenzijas
par Preču kvalitāti vai Līguma noteikumu neievērošanu. Šajā gadījumā Pircējs veic apmaksu 10 (desmit)
dienu laikā no trūkumu novēršanas dienas.
3.7. Līguma 1. pielikumā norādītās Preču cenas visu Līguma darbības laiku ir fiksētas un nemainīgas.
3.8. Pasūtījuma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi
21 (divdesmit viena) procenta apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar konkrētā
Pasūtījuma summas maksājumu.
4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Preci un Pārdevējam ir tiesības ar Preci rīkoties pēc saviem
ieskatiem līdz brīdim, kamēr Pircējs norēķinās par Preci pilnā apjomā.
4.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces defektiem, kuri Precei pastāvēja nodošanas brīdi, kā arī visiem tiem
defektiem un bojājumiem, kas Precei ir radušies pēc Preces saņemšanas dokumenta parakstīšanas Preces
slikto īpašību, brāķa vai citu defektu dēļ.
4.3. Pārdevējs uzņemas risku par Preces nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pircējs ir saņēmis Preci, ko apliecina
abpusēji parakstīts Preces saņemšanas dokuments.
4.4. Pircējam ir tiesības nepieņemt no Pārdevēja Preci, kurai ir redzami defekti un pieprasīt attiecīgās Preces
apmaiņu vai atdot to atpakaļ Pārdevējam. Pārdevējs apņemas apmainīt nekvalitatīvo Preci 1 (vienas)
darba dienas laikā. Ja Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā atklāj Preces slēptos trūkumus vai rūpnīcas brāķi,
tad Pārdevējs apņemas veikt Preces apmaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.
4.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam
izmaksājamās Pasūtījuma summas ieturēt līgumsodu par katru nokavējuma dienu, iepriekš rakstveidā
informējot Pārdevēju.
4.6. Ja netiek ievērots Līguma 3.2. punktā minētais Pasūtījuma summas apmaksas termiņš, Pārdevējs ir
tiesīgs piemērot Pircējam nokavējuma naudu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās
Pasūtījuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
nesamaksātās Pasūtījuma summas.
4.7. Ja netiek ievēroti Līguma 2.5., 4.4., 4.10. un 4.11. punktos minētie termiņi, Pircējs ir tiesīgs piemērot
Pārdevējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā Pasūtījuma summas vai
attiecīgās Preces vērtības, vai Līguma 4.10. punktā minētās iekārtas vērtības par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā Pasūtījuma summas vai attiecīgās
Preces vērtības, vai iekārtas vērtības.
4.8. Ja netiek ievēroti Līguma 4.13. un 4.14. punkti Pircējs ir tiesīgs piemērot Pārdevējam līgumsodu EUR
30,- (trīsdesmit eiro) par katru šādu gadījumu.
4.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.10. Ja ekspluatācijas laikā nekvalitatīva kārtridža lietošanas dēļ tiek bojāta kāda Pircēja ierīce, Pārdevējs
apņemas veikt bojātās ierīces remontu uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā no bojātās ierīces
bojājumu konstatēšanas brīža. Par bojātās ierīces bojājumu tiek sastādīts akts, kuru ir tiesīgs parakstīt
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks Eduards Agapitovs.
4.11. Pārdevējs nodrošina, ka gadījumos, kad tiks izmantoti neoriģinālie kārtridži vai atjaunotie kārtridži,
Pircēja drukas iekārtas pildīs visas paredzētās funkcijas. Gadījumā, ja kāda Pircēja ierīce nepildīs kādu
funkciju neoriģinālā vai atjaunotā kārtridža vainas dēļ, Pircējam ir tiesības atgriezt Preci un Pārdevējs
apmaina Preci atbilstoši specifikācijai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.
4.12. Pusēm, savstarpēji vienojoties, ir tiesības veikt izmaiņas un iekļaut Līguma 1. pielikumā citas Pircējam
nepieciešamas ekvivalentas Preces. Šajā punktā minētajā gadījumā Puses slēdz rakstisku vienošanos par
grozījumiem Līgumā. Šajā punktā minēto Preču cena Līguma darbības laikā paliek nemainīga.
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4.13. Pircējam ir tiesības nodot un Pārdevējam ir pienākums pieņemt izmantotos kārtridžus maiņai vai
atjaunošanai un veikt izmantoto kārtridžu maiņu vai atjaunošanu 3 (trīs) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas.
4.14. Pārdevējam ir pienākums pēc Pircēja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā nodrošināt izmantoto
kārtridžu utilizāciju.
5. Preces kvalitāte
5.1. Pārdevējs garantē, ka Prece ir izgatavota un nokomplektēta saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 un atbilst
Preces noteiktiem standartiem vai preču ražotāja tehniskiem noteikumiem.
5.2.Uz Preci un ar Preci saistīto tehniku, kas tiek piegādāta saskaņā ar Līgumu, attiecas ražotāja noteiktie
kvalitātes garantijas noteikumi un termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces saņemšanas brīža, ko
apliecina abpusēji parakstīts Preces saņemšanas dokuments.
6.
Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas 10 (desmit) 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
galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.
Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, izbeigšanas kārtība
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī ir spēkā 1 (vienu) gadu.
7.2. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā divos eksemplāros
un tos parakstījušas abas Puses. Tie tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām
normām.
7.5. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku,
Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
7.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš
informējot Pārdevēju.
7.7. Līgums izstrādāts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, katrs eksemplārs uz 3 (trīs) lapām, ar
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
Mārupes novads, LV-1053,
Reģistrācijas Nr. 40003038621
AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV94PARX0000004631021

PĀRDEVĒJS
SIA „GPS Latvija”
Juridiskā adrese: Institūta iela 6-3, Salaspils, Salaspils
novads, LV-2169
Reģistrācijas Nr. 40103207738
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV46HABA0551024029969

/paraksts/ D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs
/paraksts/ E. Švēde
Valdes loceklis

/paraksts/ E. Leonovs
Izpilddirektors
2017. gada 13.februārī, Salaspilī

2017. gada 13.februārī, Mārupes novadā
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