Līgums
CSDD līguma reģistrācijas Nr.____________
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr. _________
Rīgā,

2016.gada 21. novembrī

Pamatojoties uz 2016. gada 9. februāra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes
ministriju un valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, doto pilnvarojumu slēgt
līgumus, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi,
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes locekļa Imanta Paeglīša
personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas
puses, un
SIA “PricewaterhouseCoopers“, tās valdes priekšsēdētājas Zlatas Elksniņas-Zaščirinskas
personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu”
(turpmāk – Pētījums) (id. nr. CSDD 2016/65ERAF) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk
tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt Pētījumu par elektromobiļu ātrās uzlādes
staciju izvietojumu Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta
Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanas
ietvaros.
2. Pētījuma izpildes vieta un termiņš
2.1.
2.1.1.

IZPILDĪTĀJS nodrošina Pētījuma norisi divos posmos visā Latvijas teritorijā laika posmā no
2016. gada 21. novembra līdz 2017. gada 22. maijam atbilstoši kalendārajam grafikam
2. pielikumā:
Pētījuma norises 1. posms – no 2016. gada 21. novembra līdz 2017. gada 9. janvārim;

2.1.2.

Pētījuma norises 2. posms – no 2017. gada 2. janvāra līdz 2017. gada 22. maijam;

2.2.

Pēc Pētījuma veikšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM Pētījuma rezultātus Līguma
2.1. punktā noteiktā termiņā.

2.3.

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

3. Līguma izpildes nosacījumi
3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.

PASŪTĪTĀJS apņemas līdz Pētījuma uzsākšanai sniegt IZPILDĪTĀJAM visu Pētījuma
veiksmīgai izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, kā arī Pētījuma
izpildes gaitā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt papildinformāciju, ja tāda būs
nepieciešama Pētījuma izpildei.
IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina:
pētījuma veikšana atbilstoši Pētījuma Darba uzdevumam 1. pielikumā, laika grafikam
2. pielikumā un IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā „Pētījums par
elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu” (id. nr. CSDD 2016/65ERAF) 4. pielikumā;
Darba uzdevuma 5. punktā minēto dokumentu izstrāde, iesniegšana un iegūto rezultātu
saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU līdz Līguma 2.1. punktā minētajam termiņam;
Pētījuma atskaites, kurā jāiekļauj visos Pētījuma posmos iegūto un ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto
rezultātu analīze un secinājumi, noformēšana un iesniegšana līdz Līguma 2.1. punktā
minētajam termiņam.
Pēc katra Pētījuma posma veikšanas 5 (piecu) darba dienu laikā abpusēji tiek sastādīts un
parakstīts pieņemšanas nodošanas akts 2 (divos) eksemplāros, kurā fiksēts:
Pētījuma posms, veiktā darba apjoms un darbu pabeigšanas datums;
PASŪTĪTĀJA apliecinājums, ka tas ir saņēmis attiecīgā Pētījuma posma dokumentus papīra un
digitālā formātā.
Līguma izpildes gaitā IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU pārstāv šādas personas:

3.4.1.
3.4.2.

PASŪTĪTĀJU - Pauls Beinarovičs, CSDD Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas
priekšnieks, pauls.beinarovics@csdd.gov.lv , tālr. 67025766;
IZPILDĪTĀJU – Anita Kalniņa, menedžere, anita.kalnina@lv.pwc.com, tālr. 67094400.

3.5.

IZPILDĪTĀJA pārstāvis, veicot Pētījumu, informē PASŪTĪTĀJU par Pētījuma izpildes gaitu. Ja
Pētījuma izpildes gaitā rodas apstākļi, kuri var aizkavēt tā savlaicīgu izpildi vai arī šī izpilde
pēkšņi aizkavējas, IZPILDĪTĀJA pārstāvis nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU, norādot
radušos apstākļus vai aizkavēšanās iemeslus, to ietekmi uz darbu izpildes termiņiem un par
veiktajiem vai ieplānotajiem pasākumiem radušos apstākļu novēršanai.

3.6.

IZPILDĪTĀJS apņemas rūpīgi uzglabāt jebkura veida informāciju un materiālus, ko
PASŪTĪTĀJS nodevis IZPILDĪTĀJAM Līguma darbības laikā, kā arī informāciju un materiālus,
ko IZPILDĪTĀJS ieguvis Līguma darbības gaitā, un pēc Līguma izbeigšanās nodot atpakaļ
PASŪTĪTĀJAM.

3.7.

IZPILDĪTĀJS jebkuru informāciju un materiālus, kas iegūti Līguma izpildes gaitā, nav tiesīgs
izmantot savām vai trešo pušu vajadzībām bez saskaņojuma ar PASŪTĪTĀJU.

4.

Līguma summa un apmaksas kārtība

4.1.

Līguma kopējā summa par Pasūtījuma izpildi ir EUR 35800,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi
simti eiro un 00 centi) un PVN EUR 7518,00 (septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro un
00 centi), Līguma summa kopā – EUR 43318,00 (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti
astoņpadsmit eiro un 00 centi).

4.2.

Līguma 4.1. punktā minētā Līguma kopējā summa tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM šādā
kārtībā:

4.2.1.

PASŪTĪTĀJS pēc Pētījuma 1. posma pabeigšanas maksā IZPILDĪTĀJAM 30 % no Līguma
kopējās summas, kas ir EUR 10740,00 (desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit un 00 centi)
un PVN EUR 2255,40 (divi tūkstoši piecdesmit pieci eiro un 40 centi), summa kopā EUR
12995,40 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci eiro un 40 centi) 20 (divdesmit)
darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina
saņemšanas;
4.2.2. PASŪTĪTĀJS pēc Pētījuma pabeigšanas maksā IZPILDĪTĀJAM 70 % no Līguma kopējās
summas, kas ir EUR 25060,00 (divdesmit pieci tūkstoši sešdesmit eiro un 00 centi) un PVN
EUR 5262,60 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi eiro un 60 centi), summa kopā EUR
30322,60 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi eiro un 60 centi) 20 (divdesmit) darba
dienu laikā pēc Pētījuma visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un
IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.
4.3.
Rēķins par katra posma pabeigšanu, kurā norādīts Pasūtījuma saņēmējs un ERAF projekta
numurs un nosaukums, jāsagatavo uz šādu kontu: Banka: Valsts Kase; SWIFT: TRELLV22;
Konta Nr.: LV31TREL217038929100B.
5.

Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

5.1.

Par Līguma 2.1. punktā paredzēto katra posma izpildes termiņu pārkāpumiem IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā posma summas, kuru maksā
PASŪTĪTĀJS par attiecīgā Pētījuma posma izpildi, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% no Līguma summas.

5.2.

Par Līguma maksājumu termiņa izpildes pārkāpumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā Pētījuma posma nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

5.3.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no Līguma saistību izpildes.

5.4.

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot IZPILDĪTĀJU, ja
tas nenodrošina Līgumā noteiktā Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un
termiņiem.

5.5.

Jebkurš strīds, domstarpība un prasība, kas skar Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību, tiks risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja to
neizdodas atrisināt sarunu ceļā.

5.6.

Puses nav atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas
rezultātā (ugunsgrēki, dabas katastrofas, militāras agresijas, Latvijas Republikas oficiālo

normatīvo aktu noteikumi). Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par šādu apstākļu
rašanos.
5.7.

Līguma noteikumi neaizliedz IZPILDĪTĀJU sniegt konfidenciālu informāciju nepieciešamajā
apjomā Izpildītāja profesionālajiem konsultantiem, PricewaterhouseCoopers starptautiskā
tīkla uzņēmumiem, kur katram uzņēmumam ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskas personas
statuss, kā arī izņēmuma un nepieciešamības gadījumos arī citai trešajai personai, kuras
pakalpojumus izmanto Izpildītājs savas darbības nodrošināšanai riska vadības, biznesa
vadības, kvalitātes nodrošināšanas un citos nolūkos. Konfidenciāla informācija tiek sniegta ar
noteikumu, ka personas, kam būs pieejama šī informācija, būs iepazinušās ar konfidencialitātes
noteikumiem un uzņemsies tādus pašus konfidencialitātes noteikumus kā Līgumā.

5.8.

Nepārkāpjot konfidencialitātes noteikumus, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saviem esošajiem vai
potenciālajiem klientiem pieminēt Pakalpojuma sniegšanas faktu Pasūtītājam kā savas
pieredzes apliecinājumu.

6.

Citi nosacījumi

6.1.

Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc pušu vienošanās, kas noformējama rakstiski.

6.2.

Līgums ir noslēgts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai pusei, abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Pušu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S. Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734

SIA “PricewaterhouseCoopers “
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40003142793

_______________________________
Imants Paeglītis
Valdes loceklis

______________________________
Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Valdes priekšsēdētāja

