LĪGUMS NR. 02/18/54

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 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 „BELSS”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003237609, kuru pārstāv tās valdes loceklis Kaspars Ziediņš, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, Izpildītājs un Pasūtītājs abi
kopā turpmāk tekstā – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/4 rezultātus,
noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt aviācijas “zeme-zeme”
mobilo radiosakaru iekārtas lidostas “Rīga” un lidostas “Liepāja” lidlauka manevrēšanas
teritorijās, turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1),
finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.3), kas ir
Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Pakalpojumam jāietver standartam atbilstošu mobilo sakaru iekārtu piegādi, uzstādīšanu,
tā konfigurāciju un Pasūtītāja darbinieku apmācību.
1.3. Pakalpojuma izpilde jānodrošina 8 (astoņi) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojumu Līguma

darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 14636,61 (četrpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit
seši euro un 61 cents).
2.2. Maksu par Pakalpojumu Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam uz Līgumā un rēķinā norādīto
norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma ierīkošanas un
konfigurācijas/testēšanas darbu veikšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas –
nodošanas akts un atbilstošs rēķins.
2.3. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standarta likmi, kuras samaksu 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
tekstā – 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.
2.5. Par apmaksas veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītāja rēķinā norādītā naudas
summa tiek ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.
3.

PUŠU PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. nodrošināt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
3.1.2. veikt Pakalpojuma kvalitātes uzraudzību, kā arī problēmu pieteikšanu Līguma darbības
laikā;
3.1.3. nodrošināt apmācības Pasūtītāja tehniskajam personālam;
3.1.4. nodrošināt Pakalpojuma izpildi ar saviem darba rīkiem un materiāliem, t.i., Izpildītājam
jānodrošina visa nepieciešamā aparatūra, materiāli Pakalpojuma nodrošināšanai;

3.2. Pasūtītājs apņemas maksāt par Pakalpojumu, ja tas būs izpildīts atbilstoši Līguma un tā

pielikumu noteikumiem.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Ja Izpildītājs neievēro kādu no Līguma 3.1.punktā noteiktajiem Izpildītāja uzņemtajām
saistībām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro,
00 centi) apmērā par katru šādu fiksēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
kopējās Līguma summas.
4.5. Par Līguma 2.4. un 2.5. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs
piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās
Līguma summas.
4.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt
attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas Izpildītāja informēšanas un piekrišanas.
4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no
Līgumā noteikto saistību neievērošanas vai to nepildīšanas.
4.2. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk par 10 (desmit) darba dienām un/vai neveic
Pakalpojumu atbilstoši Līguma un/vai Pielikumu prasībām, nenovēršot Pasūtītāja rakstiski
norādīto pārkāpumu 5 (pieci) darba dienu laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu.
4.3. Ja Līguma darbības laikā pēc Pakalpojuma ierīkošanas un konfigurācijas, ko apliecina
abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, Pakalpojuma izpildē tiek konstatēti slēpti
defekti, trūkumi, kuri netika atklāti darbu pieņemšanas – nodošanas brīdī, Izpildītājs apņemas
ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc pretenzijas
vēstules saņemšanas novērst visus konstatētos trūkumus.
5.

CITI NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai

izpildei.
5.2. Pusēm ir tiesības, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, vienpusēji izbeigt
Līgumu.
5.3. Šis Līgums un jautājumi, kas nav ietverti tajā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Ja Pusēm 20 (divdesmit) 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 un/vai neesamību,
tiek risināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.5. 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.
5.6. 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, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
5.7. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja
tie ir noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.
5.8. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
5.9. Līgums ir noformēts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku uz 55 (piecdesmit
pieci) lapām, kuru skaitā ir Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” uz 6 (seši) lapām,
Pielikums Nr.2 “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas un Pielikums Nr.3 uz 45 (četrdesmit
pieci) lapām.
5.10. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
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6. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS AR DROŠUMU UN KVALITĀTI
SAISTĪTĀS PRASĪBAS IEPIRKUMOS
6.1. Izpildītājam jānodrošina drošuma atgadījumu ziņošanas sistēmas izveidošanu un ziņojumu
sniegšanu Pasūtītājam par pakalpojuma nodrošināšanu.
6.2. Izpildītājam jānodrošina visu drošuma atgadījumu pilnīgu izmeklēšanu, gala ziņojumu
jāiesniedz Pasūtītājam.
6.3. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja speciālistiem veikt pakalpojuma drošuma un
kvalitātes auditēšanu atbilstoši Komisijas (EU) 2011.gada 17.oktobra Regulai Nr. 1035/2011,
ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai.
7. PUŠU KONTAKTPERSONAS
7.1. Persona ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Pasūtītāja vārdā ir tiesīga pieņemt parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir Tehniskā
nodrošinājuma departamenta Sakaru nodaļas vadītājs Ainārs Šņepsts (tālrunis: +371 67300770,
+371 29183055, e-pasts: ainars.snepsts@lgs.lv ) vai viņa prombūtnes laikā ir aviācijas mobilo
sakaru
inženieris
Pāvels
Zarjanskis
(tālrunis:
+371 67300955,
e-pasts:
pavels.zarjanskis@lgs.lv ).
7.2. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas
Izpildītāja vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir Anatolijs Mamaiko
(tālrunis: +371 67322333, e-pasts: anatoly@belss.lv).
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr.: LV40003038621
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA “BELSS”
Kalvenes iela 22A,
Rīga, LV-1058
PVN reģ. Nr. LV40003237609
Banka: AS „Luminor banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV21RIKO0002013298262

(paraksts) D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

(paraksts) K.Ziediņš
valdes loceklis

(paraksts) E.Švēde
valdes loceklis

2018. gada 4.aprīlī, Rīgā

2018.gada 27. martā, Mārupes novadā
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