LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. _______
SIA „Baltic Builder Group” līguma Nr.
Rīgā

2017.gada 10.martā

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes locekļa Jāņa
Golubeva personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „Baltic Builder Group”, tās prokūristes Elīnas Ezernieces personā, kura
darbojas uz prokūras pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkumu „CSDD videonovērošanas sistēmas apkalpošana un
uzturēšana” (id. nr. CSDD 2017/12) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā
– Līgums:
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt CSDD nodaļās un tehniskās
apskates stacijās Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē,
Grobiņā, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā,
Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Siguldā, Talsos,
Tukumā, Valkā, Valmierā un Ventspilī (turpmāk tekstā – objekti) uzstādīto
videonovērošanas sistēmu apkalpošanu un uzturēšanu (turpmāk tekstā – Sistēma).

1.2. Sistēmas uzturēšana un apkalpošana ietver:
1.2.1. Sistēmas nodrošināšanu nepārtrauktā darba režīmā;
1.2.2. bojāto Sistēmas sastāvdaļu aizvietošanu ar citām analogām, lai nodrošinātu Sistēmas
darbību nepārtrauktā darba režīmā, ja nav iespējams novērst Sistēmas bojājumus vai
darbības traucējumus Līguma 2.2.punktā noteiktajā laikā;
1.2.3. video kameru un mikrofonu regulēšanu, kā arī pārvietošanu, izmainoties darba videi
objektā;
1.2.4. video kameru atbrīvošana no putekļiem un kvēpiem ne retāk kā reizi gadā;
1.2.5. no jauna uzstādīto kameru un mikrofonu pieslēgšanu Sistēmai;
1.2.6. video kameru vai mikrofonu nomaiņu, uzlabojot Sistēmas veiktspēju vai efektivitāti;
1.2.7. stacionāro video kameru vai mikrofonu demontēšanu, mainoties apstākļiem objektā;
1.2.8. Sistēmas defektu novēršanu;
1.2.9. serveru un videonovērošanas klientu programmatūras atjaunināšanu (ne vēlāk kā
mēnesi pēc jauninājuma iznākšanas);
1.2.10. konsultatīvu atbalstu par Sistēmas ekspluatāciju tās darbības laikā.
2.

Sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas kārtība

2.1.

Izpildītājam Līguma darbības laikā ir jānodrošina Sistēmas darbība nepārtrauktā
darba režīmā.

2.2.

Gadījumā, ja uzstādītajai Sistēmai pilnīgi vai daļēji zūd darboties spēja, Izpildītājam
ir jānodrošina pilnīgas darboties spējas atjaunošana, Sistēmas bojājumu vai darbības
traucējumu novēršana tās atrašanās vietās Objektos Rīgā četru stundu laikā no
pieteikuma saņemšanas brīža, pārējos Objektos astoņu stundu laikā no pieteikuma
saņemšanas brīža.
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2.3.

Ja pieteikums par Sistēmas bojājumu vai darbības traucējumiem Objektā Izpildītājam
ir paziņots līdz plkst.12.00 vai Objektā Rīgā līdz plkst.15.00, Izpildītājam Sistēmas
bojājumi vai darbības traucējumi ir jānovērš Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā
pieteikuma saņemšanas dienā.

2.4.

Ja pieteikums par Sistēmas bojājumu vai darbības traucējumiem Objektā Izpildītājam
ir paziņots pēc plkst.12.00 vai Objektā Rīgā pēc plkst.15.00, Sistēmas bojājumi vai
darbības traucējumi Izpildītājam ir jānovērš nākamajā darba dienā Līguma
2.2.punktā noteiktajā termiņā.

2.5.

Pasūtītājs nosūta Izpildītājam Sistēmas bojājumu un darbības traucējumu pieteikuma
paziņojumu uz Līguma 2.6.punktā norādīto faksa numuru, vai e-pasta adresi, un
piezvanot pa Līguma 2.6.punktā norādīto kontakttālruni. Sistēmas bojājumu un
darbības traucējumu pieteikuma paziņojuma forma ir noteikta Līguma 1.pielikumā,
kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.6.

Pasūtītāja pārstāvis piesaka Sistēmas bojājumu un darbības traucējumus Izpildītājam
pa tālruņa numuru 27775614 vai 29235172 un uz e-pasta adresi
info@balticbuilder.lv vai pa faksa numuru 67886986.

2.7.

Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvis sastāda un paraksta pieņemšanas nodošanas aktu
par Sistēmas bojājumu un darbības traucējumu novēršanu saskaņā ar Līguma
2.pielikumā pievienoto formu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.

Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.

Līguma kopējā summa par Līguma saistību izpildi ir EUR 30 000,00 (trīsdesmit
tūkstoši euro, 0 centi) un PVN 21% EUR 6300,00 (seši tūkstoši trīs simti euro, 0
centi), kopā EUR 36 300,00 (trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti euro, 0 centi).

3.2.

Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti, 0 centi) un
PVN 21% EUR 525,00 (pieci simti divdesmit pieci euro, 0 centi), kopā EUR 3025,00
(trīs tūkstoši divdesmit pieci euro, 0 centi) mēnesī par iepriekšējā mēnesī veiktajiem
apkopes un uzturēšanas darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina
saņemšanas.

3.3.

Ja Pasūtītājs par iepriekšējā mēnesī veiktajiem apkopes un uzturēšanas darbu
kavējumu ir piemērojis Līguma 4.4.punktā paredzēto līgumsodu, tas tiek iekļauts
kārtējā mēneša maksājumā.

4.

Atbildība

4.1.

Līdzēji ir atbildīgi par Līguma saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.

4.2.

Par Līgumā norādītās mēneša maksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu,
bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

4.3.

Izpildītājs ir atbildīgs par drošu darbu veikšanu un darba drošības normu ievērošanu
Sistēmas apkalpošanas un uzturēšanas darbu laikā. Ja Izpildītājs ir pārkāpis darba
drošības normas, Izpildītājs ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.4.

Par Līguma 2.3.punktā un 2.4.punktā noteiktā Sistēmas bojājumu un darbības
traucējumu novēršanas termiņa kavējumu Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 70,00
(septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu.
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4.5.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes pienākuma un no
zaudējumu atlīdzības pienākuma, ja Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir radušies
Izpildītāja vainas dēļ.

4.6.

Līdzēji savstarpēji vienojas, ka neviens no Līdzējiem neprasīs otram atlīdzināt
atrauto peļņu.

5.

Nepārvarama vara

5.1.

Ja Līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, valsts
varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, eksporta aizliegums piederumu
ražotājvalstī, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstiski vienojoties, tiek
pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

5.2.

Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs
atteikties no savām līgumsaistībām, un neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt
zaudējuma atlīdzināšanu. Priekšapmaksas neizmantotie atlikumi šajā gadījumā 10
(desmit) dienu laikā atmaksājami Pasūtītājam.

5.3.

Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu)
darba dienu laikā jāpaziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

6.

Domstarpības un strīdi

6.1.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Līdzēji
risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

6.2.

Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta
izskatītas Latvijas Republikas tiesā.

7.

Līguma termiņš un laušanas kārtība

7.1.

Līgums stājas spēkā pēc Līguma parakstīšanas un Līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no
Līguma parakstīšanas brīža.

7.2.

Līdzēji Līgumu var lauzt pirms tā beigu termiņa, otram Līdzējam par to rakstiski
paziņojot vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja tam ir pamatoti iemesli un
turpmākā Līguma saistību izpilde ir neiespējama.

8.

Citi noteikumi

8.1.

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

8.2.

Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu
reorganizāciju, reģistrēto un pasta adrešu maiņu, par kontaktpersonu, tālruņu vai
e-pasta adrešu maiņu.

8.3.

Jebkurš Līguma pielikums ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.4.

Kāda Līguma noteikuma vai normas juridiskā spēkā neesamība vai spēka zaudēšana
neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Proti, jebkura nepiemērojamā norma ir
aizvietojama ar juridiski spēkā esošu normu, kas pēc iespējas tuvāk atspoguļo
Līdzēju gribu.

vienošanās pārrunu ceļā, tiks
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8.5.

Līgums gatavots un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs  pie Izpildītāja.

9.

Līdzēju pārstāvji

9.1.

Pasūtītāju Līguma izpildē pārstāv: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Informātikas daļas priekšnieks Viesturs Ozoliņš; tālruņa numurs: 67025825, e-pasta
adrese: Viesturs.Ozolins@csdd.gov.lv; faksa numurs: 67828301.

9.2.

Izpildītāju Līguma izpildē pārstāv: SIA „Baltic Builder Group” tehniskais direktors
Guntis Augusts; tālruņa numurs: 29235172, e-pasta adrese: info@balticbuilder.lv,
faksa numurs: 67886986.

10.

Līdzēju juridiskās adreses

Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien. reģ. Nr. 40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
A/S „Citadele banka”
kods PARXLV22

Izpildītājs:
SIA „Baltic Builder Group”
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026
Vien. reģ. Nr. 40103353371
Konta nr. LV16PARX0019022880001
A/S „Citadele banka”
kods PARXLV22

________________________
Valdes loceklis J.Golubevs

________________________
Prokūriste Elīna Ezerniece
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Līguma 1.pielikums
SISTĒMAS BOJĀJUMU UN DARBĪBAS TRAUCĒJUMU
PIETEIKUMA PAZIŅOJUMS

1.

OBJEKTS

2.

Adrese

3.

Konstatētie bojājumi/darbības
traucējumi/ trūkumi u.c.

4.

Bojājumu/darbības
traucējumu/trūkumu konstatācijas
laiks OBJEKTĀ

5.

Kontaktpersona OBJEKTĀ (amats,
vārds, uzvārds, tālrunis, epasts)

6.

Bojājumu/darbības traucējumu
PIETEICĒJS - Pasūtītāja Ceļu
satiksmes drošības direkcijas
pārstāvis (amats, vārds, uzvārds,
tālrunis, e-pasts)

7.

PIETEIKUMA nosūtīšanas datums
un laiks

8.

PIETEICĒJA paraksts
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Līguma 2.pielikums

PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS AKTS PAR
SISTĒMAS BOJĀJUMU UN DARBĪBAS TRAUCĒJUMU
NOVĒRŠANU
Rīgā

____.gada _______________

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās __________________________
personā (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un SIA „Baltic Builder Group”, tās
__________________________ personā (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, ir sastādījuši
darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Darbu izpildes laiks: __________________________________________________

Darbus pieņēma:

Darbus nodeva:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

SIA „Baltic Builder Group”

___________________________

_________________________

