LĪGUMS NR. 02/18/118
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kas
reģistrēta ar vienotās reģistrācijas Nr.40003038621, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids
Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu,
no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CITP” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas reģistrēta
ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003204650, kuru pārstāv valdes loceklis Deniss Mironcevs, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
turpmāk Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā tekstā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LGS
2017/51 „Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma” rezultātiem, noslēdz šāda satura Līgumu,
turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (1.pielikums),
tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), atbilstības matricas formu (3.pielikums) un finanšu un
piedāvājuma formu (4.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļas, Pasūtītājs uzdod,
bet Izpildītājs šajā Līgumā paredzētajos termiņos ar saviem līdzekļiem veic Pasūtītāja
uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (turpmāk tekstā – Sistēma) izstrādi, kas ietver:
1.1.1. Sistēmas ieviešanai nepieciešamo iekārtu un programmnodrošinājumu, uzstādīšanu
un integrāciju Pasūtītāja esošajā IT sistēmā, kā arī Sistēmas ieviešanai nepieciešamās
programmatūras un licences (turpmāk tekstā – Prece);
1.1.2. 90 (deviņdesmit) Pasūtītāja darbinieku apmācības (turpmāk tekstā – Apmācības);
1.1.3. Sistēmas uzturēšanu un garantiju 2 (divi) gadus no Sistēmas ieviešanas dienas,
(turpmāk tekstā – Pakalpojums).
2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. piegādāt Preci, veikt tās uzstādīšanu un nodrošināt Sistēmas ieviešanu 18
(astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. To
apliecina Pušu abpusēji parakstīts gala (par Preces piegādi, uzstādīšanu un Sistēmas
ieviešanu) pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – tekstā – Akts);
2.1.2. ieviest Sistēmu daļās/posmos atbilstoši Projekta aktivitāšu plānam, Laika plānam
(2.pielikums) un pozīcijām Finanšu piedāvājuma formā (4.pielikums). Par katru no
faktiski izpildītajām līguma daļām (posmiem) sagatavot parakstīšanai pieņemšanas
– nodošanas aktu, kas ir pamats samaksas saņemšanai par attiecīgi izpildīto līguma
daļu.
2.1.3. nodrošināt Apmācības saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas noteikumiem
(1.pielikums) un Pretendenta tehnisko piedāvājumu (2.pielikums). Pēc Apmācību
pabeigšanas Puses paraksta apmācību pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.1.4. 24 (divdesmit četri) mēnešus no Akta abpusējas parakstīšanas dienas nodrošināt
Pakalpojumu saskaņā ar Līgumam pievienotajiem pielikumiem, Līguma
noteikumiem, Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
2.2. Izpildītājam ir pienākums:
2.2.1. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot 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;
2.2.2. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi, un Preces kvalitāti, kā arī par
citiem no šī Līguma izrietošiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas, un pretenziju pamatotības gadījumā nekavējoties par saviem
līdzekļiem uzsākt norādīto defektu novēršanu;
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2.2.3. piegādāt Preci, uzstādīt Sistēmu un izpildīt Pakalpojumu Pasūtītāja atrašanās vietā:
Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053.
3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājam ir pienākums:
3.1.1. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumam
pievienotajiem pielikumiem;
3.1.2. pieņemt Izpildītāja piegādāto Preci un uzstādīto Sistēmu (tai skaitā faktiski
izpildītās Līguma daļas (posmus) ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba
dienu laikā no atbilstoša akta saņemšanas dienas, ja Prece būs piegādāta un Sistēma
vai tās daļa būs uzstādīta, ievērojot visas šī Līguma prasības, vai arī tajā pašā
termiņā sniegt motivētu pamatojumu, kādēļ akts netiek parakstīts.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Līguma summa ir 458`915,01 euro (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti
piecpadsmit eiro un 01 cents), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN.
Līguma summas samaksa tiek veikta Līguma 4.pielikumā noteiktajā kārtībā. Līguma
summa tiek dalīta atsevišķos maksājumos par faktiski veiktajām (izpildītajām) Līguma
daļām (posmiem), kas atspoguļoti 4.pielikumā.
Visi maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas
un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma
veikšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks
veikta.
5. LĪGUMA NODROŠINĀJUMS

Sadaļa izslēgta, pamatojoties uz to, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, nav norādījis avansa
maksājuma apmēru un visu darbu apmaksa tiek veikta ar pēcapmaksu 10 (desmit) darba dienu
laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas
dienas.
6. GARANTIJAS
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Precei ir noteikta garantija saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem (1.pielikums)
un Līguma 1.1.3. punktu. Garantijas laiku sāk skaitīt no Akta (par Preces piegādi,
uzstādīšanu un Sistēmas ieviešanu) abpusējas parakstīšanas dienas.
Izpildītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst visus
piegādātās Preces defektus, ja tādi būs, tajā skaitā, slēptos defektus, kuri netiks atklāti,
pieņemot darbus.
Defektus un trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, Izpildītājs apņemas novērst
15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Puses abpusēji ir parakstījušas attiecīgu defektu
aktu. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu,
kura vērtējums ir galīgs.
Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītājs veic defektu un trūkumu novēršanu, garantijas laiks
tiek pagarināts par termiņu, kādā tiek veikta attiecīgā defekta vai trūkuma novēršana.
Izpildītāja tehniskā dienesta tālrunis ir +371 28396394, e-pasta adrese
uldis.berzins@astonbaltic.com.
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1.

Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm 10 (desmit) 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 vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1.

Par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu (Līguma 2.1.1. punkts, 2.1.2.punkts un
2.1.3.punkts) Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu)
apmērā no termiņā neveikto darbu samaksas summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no termiņā neveikto darbu samaksas summas.
Par Līguma maksājumu nokavējumu (Līguma 4.2.punkts) Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas.
Izpildītājs apliecina, ka Prece atbilst un Pakalpojums tiks pildīts atbilstoši visiem Līguma
noteikumiem.
Tas, ka Izpildītājs nosaka termiņu, kādā tiks novērsti trūkumi (defekti), neatbrīvo Izpildītāju
no atbildības par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu un no Līgumā
paredzētā līgumsoda samaksas.
Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs no
Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas
Izpildītāja informēšanas un piekrišanas.
Ja nokavēts kāds no Līguma noteiktajiem termiņiem, līgumsods saskaņā ar 8.1. un
8.2. punktu tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līguma
noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1.

Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Līguma
Puses iesniedz rakstveidā.
Pretenzijas par veikto darbu kvalitāti var tikt iesniegtas gan darbu izpildes laikā, gan
garantijas laikā.
Gadījumā, ja par iesniegto pretenziju, kas saistīta ar darbu un materiālu kvalitāti, Līguma
Pušu starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas,
puses vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu, kura lēmums ir galīgs.

9.2.
9.3.

10. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA
10.1.
10.2.
10.3.

Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz brīdim, kad Līguma
Puses būs izpildījušas visas saistības, kuras izriet no Līguma.
Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm
savstarpēji vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa.
Ja Līgumā noteiktās saistības netiek pildītas saskaņā ar Līguma un/vai Pielikuma
noteikumiem un/vai aizkavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma attiecībā uz kavēto saistību izpildi
un turpmākajām Līguma saistībām, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas)
kalendārās dienas iepriekš. Ja Izpildītājs novērš brīdinājumā norādītos kavējumus 5 (piecu)
kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, Pasūtītājs zaudē tiesības atkāpties no
Līguma šajā punktā noteiktajā kārtībā.
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11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. 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.
11.2. Puses apņemas nodrošināt Līguma 11.1. punktā minētās informācijas neizpaušanu no savu
darbinieku puses.
11.3. Puses ir materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies šajā Līgumā paredzēto
konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
11.4. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma, un uz tiem neattiecas Līguma
darbības termiņš.
12. CITI NOSACĪJUMI
12.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārmantotājiem.
12.2. Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības un kārtību,
veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus Izpildītāja personāla
un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
12.3. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Izpildītāja personāla vai
apakšuzņēmēja nomaiņai, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanā
Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam,
kad ir saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešama, lai
pieņemtu lēmumu.
12.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām
personām savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
12.5. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajos tiesību aktos noteiktajām normām.
12.6. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē
spēku, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
12.7. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi
un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu
varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
12.8. Visa Līguma darbības laikā Pasūtītājs nozīmē šādas kontaktpersonas:
12.8.1. persona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Tehniskā
nodrošinājuma departamenta vadītāja vietnieks Vladislavs Čaščins (tālrunis:
67300780, mobilais tālrunis: 29287678, e-pasts vladsilavs.cascins@lgs.lv),
12.8.2. kontaktpersona projekta izpildē ir darba organizācijas speciālists Ingūna
Viļuma (tālr. 67300547, e-pasts inguna.viluma@lgs.lv) vai viņas prombūtnes
laikā – informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Igors Matosovs (tālr.
67300833, igors.matosovs@lgs.lv).
12.9. Visa Līguma darbības laikā Izpildītājs nozīmē šādas kontaktpersonas:
12.9.1. persona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir (Deniss
Mironcevs,
tālruņa
numurs:
+371 26419580,
e-pasts:
deniss.mironcevs@astonbaltic.com).
12.9.2. kontaktpersona projekta izpildē ir (Uldis Bērziņš, tālruņa numurs:
+371 28396394, uldis.berzins@astonbaltic.com).
12.10. Līgums ir noformēts uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un parakstīts 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12.11. Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un
apņemas tos izpildīt un ievērot.
12.12. Līgumam pievienoti četri pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
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13. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģistrācijas Nr. LV40003038621
AS “SEB banka”
UNLALV2X
LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA “CITP”
G.Astras iela 8B,
Rīga, LV-1082
PVN reģistrācijas Nr. LV40003204650
AS “Luminor”
NDEALV2X
LV97NDEA0000084618599

(paraksts)
Dāvids Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Deniss Mironcevs
valdes loceklis

(paraksts)
Elmārs Švēde
valdes loceklis

2018.gada 30.jūlijā

2018.gada 20.jūlijā
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