L Ī G U M S Nr. 8-13.07/______/2014
par pasta pakalpojumiem
Mārupes novadā,

2014. gada ___. ________

VAS “Latvijas Pasts”, turpmāk tekstā - Pasts, kuras vārdā uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata
pārstāv tās Valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs, no vienas puses,
un
VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, turpmāk tekstā - Klients, kuras vārdā uz Statūtu un
valdes 16.03.2010. lēmuma (protokols Nr. 20) pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko, no
otras puses, turpmāk tekstā kopā – Puses, pamatojoties uz Klienta organizētā iepirkuma „Pasta pakalpojumu
iegāde”, identifikācijas Nr. ALTUM 2014/2/ADD, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
1.2.

1.3.

Pasts sniedz un Klients izmanto pasta pakalpojumus.
Šis Līgums attiecas uz visiem pasta pakalpojumiem, par kuru sniegšanu un izmantošanu Puses
vienojas, noslēdzot atsevišķas vienošanās. Katra pakalpojuma aprakstu, cenas un pakalpojuma
sniegšanas noteikumus nosaka attiecīgajā vienošanās. Vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu kā šī Līguma pielikums.
Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas noteikumi un šī Līguma noteikumi ir dažādi interpretējami, tad
noteicošie ir pakalpojuma sniegšanas noteikumi.
2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Pasta pienākumi:
2.1.1. nodrošināt pasta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Pasta likumam un pasta
pakalpojumus reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem (turpmāk tekstā - Pasta noteikumi);
2.1.2. aprēķināt maksu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem kalendārā (norēķinu) mēneša ietvaros un šī
Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nosūtīt Klientam rēķinu;
2.1.3. izskatīt Klienta sūdzības par sniegtajiem pasta pakalpojumiem, kas ir iesniegtas saskaņā ar Pasta
likuma 53.pantā noteikto sūdzību iesniegšanas kārtību un termiņu, un sniegt atbildi mēneša laikā no
sūdzības saņemšanas dienas;
2.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot Klientam par datu maiņu: nosaukuma, adreses,
norēķinu konta un citu datu maiņu, kas saistīti ar pasta pakalpojumu sniegšanu.
2.2. Pasta tiesības:
2.2.1. ja Klients nesamaksā rēķinu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem šī Līguma 3.2.apakšpunktā
noteiktajā termiņā:
2.2.1.1.
Pastam ir tiesības pārtraukt visu pasta pakalpojumu sniegšanu, par to rakstiski brīdinot Klientu
10 (desmit) dienas iepriekš;
2.2.1.2.
ja 10 (desmit) dienu laikā pēc pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un Pasta rakstiska
brīdinājuma saņemšanas Klients nesamaksā rēķinu par saņemtajiem pasta pakalpojumiem,
Pastam ir tiesības lauzt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto kārtību un
veikt galīgo aprēķinu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma
3.2.apakšpunktā noteikto kārtību;
2.2.1.3.
ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas Klients ir
samaksājis parādu, Pasts atjauno pasta pakalpojumu sniegšanu Klientam 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par visu paredzēto maksājumu veikšanu, par to rakstiski
informējot Klientu. Pēc Pasta pieprasījuma maksājuma uzdevumu ar bankas spiedogu Klients
nosūta ieskenētu uz e-pasta adresi: uznemumiem@pasts.lv vai pa faksu:67608345.
2.3. Klienta pienākumi un tiesības:
2.3.1. izmantojot pasta pakalpojumus, ievērot šī Līguma noteikumus, Pasta likumu un Pasta noteikumus;
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2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

veikt norēķinus par saņemtajiem pasta pakalpojumiem šī Līguma 3.daļā noteiktajā termiņā un
kārtībā;
10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot Pastam par datu maiņu: nosaukuma, adreses, rēķina
nosūtīšanas pasta vai oficiālās e-pasta adreses, norēķinu konta un citu datu maiņu, kas saistīti ar
pasta pakalpojumu sniegšanu;
atbildēt par iesniegto dokumentu pareizību un informācijas patiesumu un atlīdzināt visus tiešos
zaudējumus, kas var rasties Pastam vai trešajām personām nepatiesas vai nepilnīgas informācijas
sniegšanas rezultātā.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

NORĒĶINU KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA

Par saņemtajiem pasta pakalpojumiem Klients maksā saskaņā ar Iepirkumā iesniegto Pasta finanšu
piedāvājumu.
Pasts līdz katra kalendārā (norēķinu) mēneša 10.datumam nosūta Klientam vienotu rēķinu (ierakstītā
vēstulē vai elektroniskā vēstulē, kas parakstīta ar elektronisko parakstu, uz šī Līguma rekvizītos
norādīto pasta vai e-pasta adresi) par Klientam sniegtajiem pasta pakalpojumiem, saskaņā ar
noslēgtajām Vienošanām, kurā ir norādīts kārtējā mēneša aprēķins par pakalpojumu sniegšanu
iepriekšējā kalendārajā mēnesī (Pielikumā Nr.1 – Rēķina paraugs). Klients apmaksā rēķinu 10 (desmit)
darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Klients vēlas saņemt citāda izskata rēķinu, kas
neatbilst šī Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajam rēķina paraugam, par to atsevišķi Klients vienojas ar
Pastu. Pasts ir tiesīgs vienpusēji grozīt Pielikumā Nr.1 norādītā Rēķina paraugu, par to rakstiski
informējot Klientu.
Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu nokavējumu Klients maksā Pastam līgumsodu 0,5% (nulle
komats pieci procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču kopā ne
vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā noteikto
saistību izpildes.
Par šī Līguma 2.1.4. un 2.3.3.apakšpunktā noteiktās informācijas nesniegšanu noteiktajā termiņā katra
no Pusēm ir tiesīga prasīt otrai Pusei EUR 28.46 (divdesmit astoņus eiro un 46 centi) par katru
gadījumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Beidzoties Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms noteiktā darbības termiņa beigām
saskaņā ar šī Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto kārtību Pasts veic galīgo aprēķinu par Klientam
sniegtajiem pasta pakalpojumiem, saskaņā ar noslēgtām Vienošanām. Klients veic galīgo norēķinu
saskaņā ar Pasta iesniegto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību izpilde ir
aizkavēta vai neiespējama nepārvaramas varas (force - majeure) apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas
apstākļiem saprot dabas katastrofu, karu un jebkura rakstura kara operāciju, blokādi, embargo,
eksporta aizliegumu, epidēmiju un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, ko Puses nevar paredzēt vai
novērst saprātīgiem līdzekļiem.
Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, kā arī cita veida konfidenciālu
informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi
saistībā ar šī Līguma izpildi, kā Līguma darbības laikā, tā arī pēc Līguma izbeigšanās, neatkarīgi no
Līguma izbeigšanās pamata. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad šāda informācija jāsniedz
obligāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, NOTEIKUMU GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA

4.1. Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 1.maijam.
4.2. Šo Līgumu var izbeigt:
4.2.1. Jebkura no Pusēm, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš;
4.2.2. Pasts, šī Līguma 2.2.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, par to rakstiski informējot Klientu.
4.3. Šī Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības
un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.
4.4. Šis Līgums pilnībā apstiprina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī
Līguma noteikumiem.
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4.5.

4.6.
4.7.

Visi šī Līguma noteikumu grozījumi, izņemot šī Līguma 2.1.4 un 2.3.3.apakšpunktos noteiktajos
gadījumos, tiek izdarīti, Pusēm rakstiski vienojoties, un ir pievienojami šim Līgumam kā pielikumi un no
to parakstīšanas dienas tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, šis Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši attiecīgās
Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
Šis Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un Pielikuma Nr.1 – Rēķina paraugs,
parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
5.

5.1.

5.2.

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Pušu strīdi tiek izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja Pušu starpā vienošanos panākt nav
iespējams, strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā attiecīgā
Latvijas Republikas tiesā.
Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē Latvijas Republikas likumos un citos
normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.

6.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktinformācija šī Līguma ietvaros tiek izmantota operatīvo jautājumu risināšanai un rēķinu nosūtīšanai.
Pasts:
Klients:
VAS ”Latvijas Pasts”
VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”
Faktiskā adrese: Ziemeļu ielā 10, Lidostā
Faktiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, L-1977
„Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000
E-pasta adrese: altum@altum.lv
E-pasta adrese: uznemumiem@pasts.lv
Faksa Nr. 67820143
Faksa Nr. 67608345
Tālr. Nr. 67774018
Tālr. Nr. 67608342

7.

PUŠU ADRESES, NORĒĶINU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasts:
VAS ”Latvijas Pasts”
Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”,
Mārupes novadā, LV-1000
Tālr.67608342
Vienotais reģ. Nr.40003052790
PVN reģ. Nr.LV40003052790
Konts Nr.LV49PARX0000828130015
AS “Citadele banka”, kods PARXLV2X

Klients:
VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”
Doma laukums 4, Rīga, L-1977
Tālr. Nr. 67774018
Vienotais reģ. Nr.40003132437
PVN reģ. Nr.LV40003132437
Konta Nr.LV95PARX0000035450037
AS „Citadele banka”, kods PARXLV22

__________________________

____________________________

A. Salnājs

R.Paņko
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Pielikums Nr.1
pie 2014.gada __. _______ Līguma
Nr.8-13.07/_______/2014
par pasta pakalpojumiem
Rēķina paraugs
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