LĪGUMS Nr. 02/18/67

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003038621, turpmāk
– Pircējs, 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 “J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”, reģistrācijas
Nr. 40003290436, turpmāk - Pārdevējs, kuru pārstāv tās valdes loceklis Jānis Smilga, kurš rīkojas
pamatojoties uz statūtiem, no otras puses,
Pircējs un Pārdevējs turpmāk – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. 2018/29
rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Portatīvā reālā laika spektra analizatora komplektu,
turpmāk – Prece, saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un
tehnisko/finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Preci, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 24 875.76 euro (divdesmit
četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 76 eiro centi).
2.2. Līguma summu Pircējs samaksā Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces piegādes
dienas, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un atbilstošs rēķins.
2.3. Pircējs pārskaita Līguma summu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu bankā.
2.4. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2.5. Līguma summā ir iekļauti visi Pārdevēja papildus izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi.
Papildus Līguma summai samaksa par Pārdevēja papildus izdevumiem netiks veikta.
3. PIEGĀDES UN IZPILDES TERMIŅI
3.1. Pārdevējs piegādā Preci 8 (astoņi) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Pārdevējs pēc Preces piegādes iesniedz Pircējam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Par
Preču piegādes dienu tiks uzskatīta tā diena, kurā abpusēji tiks parakstīts pieņemšanas – nodošanas
akts.
3.3. Persona, ar kuru Pārdevējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kura
Pircēja vārdā ir tiesīga pieņemt Preci, kā arī parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu, ir
___________ (tel. _________, mob.tālr. __________, e-pasts: ________) vai viņa prombūtnes laikā
___________.)
3.4. Persona, ar kuru Pircējs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kura
Pārdevēja vārdā ir tiesīga nodot Preci, kā arī parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu, ir
__________ (mob.tālr. ______________, e-pasts: __________).
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4. PRECES UN DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Līguma izpildes nodošana un pieņemšana notiek ar Līgumu pilnvaroto personu klātbūtnē,
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Ja pieņemot Precei tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma noteikumiem
un/vai Līguma pielikumiem, Pircēja pārstāvis ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Par
šo faktu tiek noformēts defekta akts, kuru paraksta Pircēja pilnvarotais pārstāvis.
4.3. Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā minētā defekta akta
sastādīšanas novērst trūkumus vai defektus, vai neatbilstību Līguma noteikumiem, un/vai Līguma
pielikumiem un atkārtoti iesniegt Pircējam pieņemšanas – nodošanas aktu.
5. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1.
Pircējam ir šādi pienākumi:
5.1.1. pieņemt Līguma izpildījumu, ja tas atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
5.1.2. samaksāt Pārdevējam Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2.
Pārdevējam ir šādi pienākumi:
5.2.1. nodot Pircēja rīcībā visu Preces dokumentāciju, kā arī tehniskās ekspluatācijas noteikumus,
vienlaicīgi ar Preces piegādi.
5.3. 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.
5.4. Pārdevējs uzņemas risku par Preces nejaušu bojāeju līdz brīdim, kad Pircējs ir saņēmis Preci, ko
apliecina abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.
6. GARANTIJA
6.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir izgatavota un nokomplektēta atbilstoši Līguma un
Līguma pielikumu prasībām, un atbilst Precei noteiktajiem standartiem un ražotāja izstrādātajiem
noteikumiem.
6.2. Precei ir noteikta garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Preces saņemšanas dienas, ko apliecina
abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
6.3. Pārdevējs apliecina, ka spēs nodrošināt Preces servisu un atbalstu (programmnodrošinājumam,
kalibrēšanas un rezerves daļām) ne mazāku par 7 (septiņi) gadiem no Preces piegādes dienas, ko
apliecina abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.
6.4. Precei jābūt verificētai saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem un Precei jābūt saņemtam
atbilstības sertifikātam, izdotam saskaņā ar EU direktīvām 2004/108/ES, 2006/95/EC.
6.5. Garantijas laikā Pārdevēja pienākums bojājuma gadījumā par saviem līdzekļiem, nepazeminot
Preces kvalitāti, veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līguma 6.6. punktā minētajā termiņā,
skaitot no dienas, kad Pircējs pieteicis Pārdevējam Preces bojājumu.
6.6. Ja bojāto Preci vai tās attiecīgo bojāto daļu ir nepieciešams aizsūtīt remontam vai nomaiņai
ražotājam, maksimālais izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 2 (divi) mēnešus, skaitot no pretenzijas
pieteikuma iesniegšanas dienas Pārdevējam.
6.7. Ja saskaņā ar Līguma 6.5. punktu nepieciešams Preces vai tās attiecīgās bojātās daļas remonts vai
nomaiņa, tad Līguma 6.2. punktā noteiktais Preces garantijas termiņš pagarinās par attiecīgo laika
periodu, par kuru tiek sastādīts un abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā Prece ir
bijusi pie Pārdevēja un veikts Preces nepieciešamais remonts.
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7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos
pierādītos zaudējumus. Ar zaudējumiem Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus, kuri Pusēm
ir radušies Puses vainas dēļ un cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.
7.2. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem termiņiem (Līguma 3.1., 4.3., 5.2.1.
un 6.6.punkts), Pircējs ir tiesīgs piemērot Pārdevējam 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no
Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no
Līguma summas.
7.3. Gadījumā, ja Pircējs kavē Līguma summas samaksu (Līguma 2.2.punkts), Pārdevējs ir tiesīgs
piemērot Pircējam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pircējs ir tiesīgs no
Pārdevējam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, par to brīdinot Pārdevēju
rakstveidā.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses būs
izpildījušas visas Līgumā noteiktās saistības pilnā apmērā.
8.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Ja Preču piegāde netiek veikta saskaņā ar Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem un/vai
aizkavējusies vairāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma, rakstveidā par to brīdinot Pārdevēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1. 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.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Līguma pamatteksts ir noformēts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku
uz 4 (četri) lapām. Līgumam pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma
veidlapa” uz 4 (četri) lapām un 2.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.
10.5. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.
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11.

PUŠU REKVIZĪTI

PIRCĒJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA003029070855

PĀRDEVĒJS:
SIA “J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”
Ropažu iela 140, LV-1006,
Rīga, LV-1006
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003347580
Banka: Luminor Bank AS
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV25RIKO0002930217268

___________________ Dāvids Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

___________________ Jānis Smilga
valdes loceklis

___________________ Elmārs Švēde
valdes loceklis

Rīgā
2018.gada 18.aprīlī

Mārupes novadā
2018. gada 19.aprīlī
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