LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. __________
SIA „SD Trading” līguma Nr. ____________
Rīgā

2016.gada 20. jūnijā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes priekšsēdētāja Andra
Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no
vienas puses, un
SIA „SD Trading”, tās valdes locekļa Arta Stieciņa personā, kurš darbojas uz statūtu
pamata (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Elektropreču piegāde” rezultātiem (id. nr. CSDD
2016/38), kurā Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk –
Līgums):
I LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

1.2.

1.3.

Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt elektropreces CSDD saskaņā ar
Tāmi (turpmāk – preces), kas ir Līguma 1.pielikums un ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
Piegādātāja piegādājamo preču uzskaitījums norādīts Tāmē (Līguma 1.pielikums),
kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Tāmē norādīti arī Piegādātāja piedāvāto preču
ražotāji, nosaukumi un tehniskie parametri, kādi tie tika iesniegti iepirkuma
„Elektropreču piegāde” (id. Nr. CSDD 2016/38) piedāvājumā, tie nevar tikt mainīti.
Tāmes kopējā vērtība nevar tikt palielināta par preču piegādes darbiem, ja
Piegādātājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma vai to
cenu izmaksu aprēķinos.
Piegādātājs piegādā un izkrauj preces CSDD telpās Rīgā, Antenas ielā 2A.
II LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Līguma izpildes galīgais termiņš ir 4 (četras) nedēļas no līguma abpusējas
parakstīšanas brīža.
Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko
noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;
ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku līguma izpilde.
III PIEGĀDĀTĀJA SAISTĪBAS

3.1.
3.2.

Piegādātājs apņemas organizēt un veikt preču piegādi, ievērojot Līgumā noteiktās
prasības.
Piegādātājs apņemas Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus preču
piegādi, izmantojot savas profesionālās iemaņas.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Piegādātājs nodrošina visu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi,
pieaicinot kompetentu projektu vadītāju, par to rakstiski informējot Pasūtītāju.
Visus norādījumus un instrukcijas Pasūtītāja pārstāvis nodod tikai Piegādātāja
norādītajam pārstāvim.
Piegādātājs apņemas uzturēt garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas termiņā
un apjomā.
Nodrošināt, lai tiktu sagatavotas un iesniegtas visu piegādāto preču lietošanas
instrukcijas un pases.
Piegādātājs ir tiesīgs lauzt līgumu atbilstoši Līguma 9. sadaļai.
Līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai Piegādātājs pats atbild par
piegādātajām precēm, to tehnisko stāvokli vai bojājumiem.
IV PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

4.1.
4.2.

Pasūtītājs apņemas nodrošināt piegādāto preču pieņemšanu savā noliktavā Rīgā,
Antenas ielā 2A darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Pasūtītājs apņemas pēc Līguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 10
(desmit) dienu laikā izdarīt galējo norēķinu ar Piegādātāju.
V LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1.

5.2.
5.3.

Kopējā līgumcena ir EUR 41 005,90 (četrdesmit viens tūkstotis pieci eiro, 90 centi)
un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%, kopā ar PVN EUR 49 617,14
(četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro, 14 centi).
Līgumcena ietver piegādāto preču izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas saskaņā
ar Tāmi, kas nevar tikt mainīta.
Samaksa 90% apmērā tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc visu paredzēto preču
piegādes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Atlikušie 10% tiks izmaksāti
pēc neatsaucamas beznosacījumu apdrošināšanas polises vai bankas garantijas
iesniegšanas 10% apmērā no līgumcenas bez PVN.
VI PIEŅEMŠANA-NODOŠANA, ATSKAITES UN KORESPONDENCE

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.3.

Visas Līgumā paredzētās preces tiek pieņemtas pēc to piegādes pilnā apjomā,
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
Jautājumi vai problēmas, kuras rodas darbu gaitā, tiek risinātas šādi:
Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstiskā veidā iesniegumu “jautājumu vai
problēmu risinājums”;
Pasūtītājs saņēmis minēto iesniegumu, izskata to un dod rakstisku atbildi
Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Piegādātāja iesnieguma saņemšanas
brīža;
ja Pasūtītājs nav sniedzis atbildi Piegādātajam, tad Piegādātājs par attiecīgo
jautājumu vai problēmu ir tiesīgs izlemt pats.
Operatīvu jautājumu risināšanai puses norīko savus pārstāvjus:
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6.3.1.

6.3.2.
6.4.

no Pasūtītāja puses: CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks,
tālr. 67025747, mob.tālr.29266488, e-pasts kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv, fakss
67828201;
no Piegādātāja puses: valdes locekli Arti Stieciņu tālr., mob. tālr.29403190, e-pasts
artis@sdtrading.lv.
Piegādātājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par preču piegādi Objektā 5 (piecas) darba
dienas pirms paredzētās preču piegādes.
VII GARANTIJAS

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Piegādātājs garantē piegādāto preču kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešu laikā no
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, kā arī šajā garantijas periodā
apņemas novērst par saviem līdzekļiem jebkādus atklātos defektus, ja tie radušies
nekvalitatīvo preču rezultātā.
Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās vai vilcinās veikt nepieciešamos darbus atklāto
defektu novēršanai, Pasūtītājam ir tiesības uz Piegādātāja rēķina nolīgt citus minēto
darbu izpildītājus. Gadījumā, ja rodas strīds par radušos bojājumu cēloni, tā
noteikšanai Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu.
Kvalitātes garantijas termiņš tiek rēķināts no dienas, kad Puses parakstījušas Līguma
pieņemšanas – nodošanas aktu.
Garantijas perioda ietvaros Piegādātājs novērš defektus 5 (piecu) darba dienu laikā
no brīža, kad Piegādātājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.
Ja konstatēto defektu novēršanai garantijas perioda ietvaros tehniski nepieciešams
ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Pasūtītājs ar Piegādātāju trīs darba
dienu laikā no brīža, kad Piegādātājs ir saņēmis ziņu par konstatēto defektu, sastāda
rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.
VIII PUŠU ATBILDĪBA

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
Ja Piegādātāja vainas rezultātā tiek nokavēts noteiktais Līguma izpildes termiņš, tad
Piegādātājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu soda naudu 1% apmērā no
līgumcenas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā
Piegādātājam par katru nokavēto maksājuma dienu soda naudu 1 % apmērā no
aizkavētā maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma
summas.
Puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Civillikumu u.c.
normatīvajiem aktiem.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma, ja šī neizpilde
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie tādiem
nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi zemestrīces, kara darbība, valsts varas
un pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti
pušu kontrolei.
Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību, tajā skaitā, apstiprināto
darbu izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas. Par
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8.7.

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai pusei ir jāpaziņo rakstiski trīs dienu
laikā.
Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par
trīs mēnešiem vai zinot, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par trīs mēnešiem, puses
iespējami drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir
pieņemami abām pusēm, un sastāda attiecīgu vienošanos vai darbu grafiku, vai arī
lauž Līgumu.
IX LĪGUMA LAUŠANA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.
9.7.

Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu, par to paziņojot otrai Pusei rakstveidā 10
dienas iepriekš un sedzot otrai Pusei visus ar to radušos tiešos zaudējumus,
neieskaitot negūto peļņu. Ja kāda no Pusēm lauž Līgumu Līgumā neatrunātos
gadījumos, Puse, kura lauž Līgumu, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no
Līguma summas.
Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu par
10 dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli, kura saņemšanu ir
apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma
laušanu.
Ja Piegādātājs piecu darba dienu laikā nesaņem atbildi uz Līguma 9.2.punktā norādīto
vēstuli vai saņem noraidošu atbildi, tad Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt darbus,
vienpusēji lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par tiešiem
zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
Piegādātājs vienpusēji pirms termiņa, nebrīdinot par to otru pusi, var lauzt Līgumu
tad, ja piecu darba dienu termiņā uz brīdinājumu ir saņemta pozitīva atbilde, bet
maksājums nav izdarīts arī abu pušu no jauna saskaņotajā termiņā.
Ja Piegādātājs kavē Līgumā noteikto termiņu vairāk par 10 dienām, Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs Līgumā
noteiktajā kārtībā apmaksās piegādāto, un ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemto
preču daļu, un Līgumā noteiktajā kārtībā ieturēs līgumsodu un Pasūtītājam tiešos
nodarītos zaudējumus.
Pasūtītājs var izbeigt Līgumu, ja konstatēts:
Piegādātāja nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma noteikumiem, vai arī
no tiem izrietošās saistības, kuras tam no savas puses jāpilda vai jāpiemēro, un šo
pārkāpumu vai to seku nenovēršana 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
pretenzijas saņemšanas;
ja Piegādātājs ir piegādājis nekvalitatīvas preces, vai arī piegādātās preces neatbilst
Līguma 1.pielikumā norādītajam precēm (tehniskie parametri, ražotājs, apjoms un
tml.), ko pēc Pasūtītāja pieprasījuma konstatē neatkarīga ekspertīze, un ja Piegādātājs
šīs neatbilstības nenovērš vai atsakās novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
ja Piegādātājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās personas
ceļ šādu prasību tiesā, kā rezultātā ir apgrūtināta Līguma saistību izpilde.
Līguma 9.5. un 9.6. punktos minētajos gadījumos Piegādātājs apņemas pārtraukt
piegādi, atlīdzināt Pasūtītājam visus šinī sakarā radītos tiešos zaudējumus, kā arī
maksā līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
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9.8.

Ja Piegādātājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem noteikumiem, tas jāpaziņo
Pasūtītājam un jānorāda iemesli. Pasūtītājs, vienojoties ar Piegādātāju, var grozīt
Līguma nosacījumus, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem.
X STRĪDU IZSKATĪŠANA

10.1.
10.2.
10.3.

Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās
pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu.
Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt
prasību tiesā.
Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša
Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms
tiesā, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
XI NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie Līguma
noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Līguma slēdzējas puses. Šis noteikums ir spēkā
arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.
Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem
pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir
saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.
Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un
pienākumu pārņēmējiem.
Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma laušanai vai grozīšanai. Šādā
gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc Pušu abpusējas rakstiskas
vienošanās.
PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Piegādātājs

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Vien. reģ. Nr. 40003345734
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
AS „Citadele banka”
LV75PARX0000118181018
PARXLV22

SIA „SD Trading”
Vien. reģ. Nr. 40103274616
Dārzaugļu iela 1-519, Rīga, LV-1012
AS „Swedbank”
LV19HABA0551027731005
HABALV22

_________________________
A.Lukstiņš

__________________________
A.Stieciņš
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