LĪGUMS
(par OPGW kabeļu līniju Nr.266, Nr.267, Nr.268, Nr.425 un pazemes optisko kabeļu līniju
Nr.219 un Nr.508 iegādi)
Rīgā,

2018.gada 15. februārī.

Akciju sabiedrība „Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, tās
_________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, no vienas puses, un
Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”, vienotais reģistrācijas numurs:
40103379313, tās _________, turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, no otras puses, (turpmāk tekstā
saukti kopā – „Līdzēji” vai katrs atsevišķi, attiecīgi - „Līdzējs”),
ņemot vērā iepirkuma procedūras „OPGW kabeļu līniju Nr.266, Nr.267, Nr.268, Nr.425 un
pazemes optisko kabeļu līniju Nr.219 un Nr.508 iegāde” (ID Nr. IPR-53135) rezultātus,
Līdzēji noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OPGW kabeļu līnijas Nr.266, Nr.267, Nr.268,
Nr.425 un pazemes optisko kabeļu līnijas Nr.219 un Nr.508 (turpmāk tekstā – „Objekti”)
kopā ar katra objekta tehnisko dokumentāciju papīra formā un pilnībā ierakstītu uz CD.
1.2. Precīzs Objektu saraksts, daudzums un cena norādīti Līguma pielikumā Nr.1.
2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Kopējā samaksa par izveidotajiem Objektiem tiek noteikta EUR 1 669 728,00 (viens
miljons seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 00
centi) bez PVN (turpmāk tekstā – „Līguma cena”). PVN tiek aprēķināts papildus saskaņā
ar spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem.
2.2. Līguma cena, noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.1 noteiktās cenas. Līguma cena (Objekta
cenas) ietver visus izveidošanas izdevumus, projekta izmaksas, tehnisko dokumentāciju,
visus nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī citas izmaksas,
kas attiecas uz Objektu un tā nodošanu.
3. MAKSĀJUMI
3.1. Apmaksu par Objektiem Līdzēji veic EUR, pamatojoties uz no otra Līdzēja saņemto
rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā pēc rēķina un Līguma 4.2.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas,
vai arī Līdzēji vienojas, ka tiks veikts savstarpējo prasījumu ieskaits.
3.2. Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz sekojošām Līdzēju e-pasta adresēm:
PĀRDEVĒJS rēķinu nosūta uz e-pastu _________.
4. OBJEKTU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktos Objektus parakstot
šo Līgumu.
4.2. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM Objektus tādā stāvoklī, kādā tie atrodas nodošanas
brīdī un PIRCĒJS ar šo Objekta stāvokli ir iepazinies. Parakstot šo Līgumu kopā ar
Objektiem PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM visu attiecīgo tehnisko, kā arī Objekta
īpašumtiesības apliecinošo dokumentāciju, sertifikātus un specifikācijas, un PIRCĒJS
turpmāk atbild par to uzglabāšanu, papildināšanu un uzturēšanu kārtībā.
4.3. Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Objektiem, pēc apmaksas pilnā apmērā, pieder
PIRCĒJAM.
5.

LĪDZĒJU ATBILDĪBA
Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem
zaudējumiem.

6. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
6.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar
mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos
noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija
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6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par
piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko
personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie
akti paredz šādu datu nodošanu.
Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk
trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu
nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko
personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes
nodrošināšanai.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja
iepriekš paredzēt un novērst.
7.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas
stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes
robežās.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu
saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
7.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs)
kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību
izpildes termiņu.
7.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par
30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt
no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību
pilnīgai abpusējai izpildei. Objektu nodošana PIRCĒJAM, jāveic līdz 2018.gada
28.februārim.
8.2. Līgums var tikt izbeigts, pamatojoties uz Pušu savstarpēju vienošanos.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā
noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu
izpildi.
9.2. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā
iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma
summu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā
punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem
informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību
normatīvajiem aktiem.
9.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem
Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
9.5. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
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9.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma
noslēgšanu un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē
juridisko spēku pēc šī Līguma parakstīšanas.
9.7. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir
pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām.
9.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti,
tad tas nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam.
9.9. Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrs uz 3 (trijām) lapām, pa vienam eksemplāram
katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir
1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas.
10. KONTAKTPERSONAS
10.1. Kontaktpersona no PIRCĒJA puses: _________.
10.2. Kontaktpersona no PĀRDEVĒJA puses: _________.
11. LĪGUMA PIELIKUMI
11.1. PIELIKUMS Nr. 1 – Objektu saraksts un cenas uz 1 lapas.
PIRCĒJS

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS

AS „Latvenergo”

AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Vienotais reģ. Nr. 40003032949
PVN maks.reģ. Nr. LV 40003032949
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 12,
Rīga, LV-1230
Banka: AS „SEB banka”
SWIFT: UNLALV2X
konta Nr. LV24 UNLA 0001000221208
e-pasts: info@latvenergo.lv.

Vienotais reģ. Nr. 40103379313
PVN maks.reģ. Nr. LV40103379313
Juridiskā adrese: Dārzciema iela 86,
Rīga, LV-1073
Banka: AS „SEB banka”
SWIFT: UNLALV2X
konta Nr. LV86UNLA0050016636646
e-pasts: let@latvenergo.lv.

_________

_________

Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar
fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām
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