Līgums Nr. ___________
Rīgā

2016.gada 20.jūnijā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes locekļa Imanta
Paeglīša personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, un
IK “DIXI”, komersanta Jāņa Sērdieņa personā, turpmāk tekstā – Uzņēmējs,
pamatojoties uz iepirkuma “IT sistēmas apkalpošana CSDD Liepājas nodaļā”
(Id.Nr.CSDD 2016/36) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk
minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Līguma priekšmets ir CSDD Liepājas nodaļas, tajā skaitā, Liepājas un Grobiņas
tehniskās apskates staciju, nepieciešamības gadījumā, Saldus nodaļas
datortehnikas un lokālā datortīkla apkalpošana (turpmāk – Pakalpojums).

1.2.

Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas Pakalpojuma ietvaros veikt šādus
darbus:
Līguma 1.1.punktā minēto IT sistēmu ikdienas uzturēšana un apkalpošana;
elektroniskās klientu rindas vadības sistēmas matemātiskā un tehniskā
apkalpošana;
klientu plūsmas elektroniskās rindu sistēmas datu apstrāde (MySQL);
stacionārās videonovērošanas sistēmas Videonet uzturēšana un apkalpošana;
mobilo videonovērošanas sistēmu T620SD uzturēšana un apkalpošana CSDD
Liepājas nodaļā, datu plūsmas uzraudzība;
CSDD IT sistēmu ārējo lietotāju Liepājas un Saldus reģionu valsts pārvaldes
un pašvaldības iestāžu, transportlīdzekļu mazumtirdzniecības uzņēmumu,
mediķu, tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru atbalsts;
nepieciešamības gadījumā ierasties pie Pasūtītāja 1 (vienas) stundas laikā no
izsaukuma saņemšanas brīža IT sistēmas bojājumu novēršanai.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.

2. Līguma darbības termiņš
2.1.
2.2

Līgums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā un ir spēkā līdz 2019.gada 30.jūnijam.
Jebkura no Līgumslēdzēju pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja otra
līgumslēdzēja puse nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma nosacījumus.
3. Līguma maksa un maksāšanas kārtība

3.1.

3.2.

Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi Līguma termiņā ir EUR
36 000,00 (trīsdesmit seši tūkstoši eiro 00 centi) un PVN 21%, kopā ar PVN
21% EUR 43 560,00 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro 00
centi).
Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par šajā Līgumā nolīgto pakalpojumu veikšanu
EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) un PVN 21% EUR 210,00, (divi

simti desmit eiro 00 centi), kopā ar PVN 21% EUR 1210,00 (viens tūkstotis divi
simti desmit eiro 00 centi) mēnesī 5 (piecu) darba dienu laikā no Uzņēmēja
rēķina saņemšanas.
4. Atbildība
4.1.

4.2.

Uzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem
morālajiem un materiālajiem zaudējumiem, tai skaitā par zaudējumiem, kas
Pasūtītājam radušies Uzņēmējam izpaužot konfidenciālo informāciju, kas
Uzņēmējam ir pieejama pildot šī Līguma saistības jebkurām trešajām personām.
Ja darbi netiek izpildīti vai arī to izpilde nav pabeigta, vai tie ir izpildīti slikti
vai citādāk nekā Pasūtītājs norādījis, vai arī nav laikā izpildīti, tad Uzņēmējam
jāatlīdzina Pasūtītājam nodarītie zaudējumi.
5. Autortiesības
Līgumslēdzējpuses vienojas, ka gadījumos, kad Uzņēmējs, pildot šī Līguma
saistības, ir radījis darbu, kas saskaņā ar Autortiesību likumu ir autortiesību
priekšmets, šā darba personisko un mantisko tiesību īpašnieks pilnā apjomā ir
Pasūtītājs.
6. Citi noteikumi

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līgumslēdzējpušu savstarpējas
vienošanās. Jebkurš Līguma pielikums ir uzskatāms par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā
tikai pēc to abpusējas apstiprināšanas.
Visus strīdus un neskaidrības saistībā ar šo Līgumu Līgumslēdzējpuses risinās
savstarpējās sarunās, ja vienošanās netiks panākta, strīdu izšķirs Latvijas
Republikas tiesa normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens)
glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Uzņēmēja.
7. Līgumslēdzējpušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:
Uzņēmējs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” IK „DIXI”
S.Eizenštein iela 6,
Strazdu iela 5A
Rīga, LV-1079
Liepāja, LV-3405
A/s Citadele banka
SEB banka Liepājas filiāle
Konts Nr.LV75PARX0000118181018 Konts Nr.LV18UNLA0012004468960
kods PARXLV22
Kods UNLALV2X
Reģ. Nr.40003345734
Reģ. Nr.52102005901
___________________
I.Paeglītis

_____________________
J. Sērdienis
2

