Līgums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr.________________________
SIA „HANSAB” līguma Nr.________________________
Rīgā

2017.gada 31. jūlijā

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās
valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Hansab”, tās valdes locekļa Denisa
Rubena personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
kopā turpmāk saukti – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „CSDD nodaļu KPERS modernizēšana” (id.nr.
CSDD 2017/49) rezultātiem, noslēdza šo līgumu, turpmāk – Līgums,:
1. Līguma priekšmets
1.1.

1.2.

1.3.

Izpildītājs apņemas veikt klientu plūsmas elektronisko sistēmu modernizēšanu
(turpmāk – Sistēmas) CSDD Rīgas (Bauskas iela 86, Rīga), Jelgavas (Aviācijas
iela 40, Jelgava), Kuldīgas (Planīcas iela 69, Kuldīga), Ogres (Austrumu iela 14,
Ogre) un Valkas (Varoņu iela 51, Valka) nodaļas ēkās (turpmāk – Objekti)
saskaņā ar Līguma tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
Izpildītājs apņemas organizēt un veikt Sistēmu piegādi, uzstādīšanu u.c.
uzdevumus, kas nepieciešami pasūtījumu izpildei. Piegādājamo Sistēmu
komplektācija ir norādīta tehniskajā specifikācijā Līguma 1.pielikumā.
Izpildītājam ir jānodrošina Sistēmas instalācija uz Pasūtītāja datoriem minētajos
Objektos ar Pasūtītājam atbilstošu Sistēmas konfigurāciju, un Sistēmas
savietošanu ar Pasūtītāja sistēmu.
2. Līguma izpildes termiņš

Konkrētu Sistēmu uzstādīšanas termiņu attiecīgajā Objektā nosaka Pasūtītājs,
vismaz 4 nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, bet ne ilgāk kā līdz
2018.gada 31.decembrim.
2.2. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos, ko
noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma, šādos gadījumos:
2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas mainīt izpildāmo darbu apjomu;
2.2.2. ja Pasūtītājs kādu no Objektiem objektīvu apstākļu dēļ nevar nodot Izpildītājam
Sistēmu uzstādīšanai līdz Līguma 2.1.punktā minētajam termiņam;
2.2.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde.
2.1.

2.3.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
3. Izpildītāja saistības

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Izpildītājam ir jāuzstāda Sistēmas saskaņā ar tehnisko specifikāciju Līguma
1.pielikumā, kā arī jānodrošina Sistēmas nepārtraukta darbība tās garantijas
termiņa laikā.
Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Sistēmas uzstādīšanas Objektā Izpildītājs
saskaņo ar Pasūtītāju uzstādīšanas laiku un darbu veikšanas kārtību. Izpildītājam
jāņem vērā, ka CSDD Daugavpils un Rīgas nodaļu darbība netiks pārtraukta, un
Līgumā paredzētie darbi jāveic, netraucējot CSDD nodaļu darbu to darba laikā.
Kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Sistēmu uzstādīšanas darbus – patstāvīgi, ar
saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), materiāliem,
izmantojot savas profesionālās iemaņas, vai uz sava riska, atbildību un uz sava
rēķina pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai juridiskas personas)
atsevišķu darbu izpildei, šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā. Citu speciālistu
pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā
vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
Izpildītājam ir pienākums Sistēmu uzstādīšanu veikt stingri ievērot Latvijas
Republikā esošo noteikumus, normatīvus un normas, kas reglamentē uz šī
Līguma pamata uzdoto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un
norādījumus, kas attiecas uz prasībām par veicamajiem darbiem.
4. Pasūtītāja saistības

4.1.
4.2.

Pasūtītājs ar savu darbību sekmēs darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
Pasūtītājs apņemas veikt savlaicīgus norēķinus atbilstoši Līgumā paredzētajai
kārtībai.
5. Līgumcena un norēķinu kārtība

5.1.

5.2.

5.3.

Kopējā līgumcena saskaņā ar tāmi Līguma 2.pielikumā ir EUR 36 721,88
(trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti divdesmit viens eiro un 88 centi), un PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katriem konkrēto Sistēmu uzstādīšanas faktiski
izpildītajiem darbiem piecu darba dienu laikā pēc to pabeigšanas, pieņemšanas
nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Maksājumu apliecinošs dokuments ir Pasūtītāja maksājuma uzdevums bankai ar
bankas spiedogu par maksājuma operācijas veikšanu.
6. Izmaiņas

6.1.

Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas darbu apjomā, par to tiek slēgta
rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš,
atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

6.2.

Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no
Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
7. Pieņemšana – nodošana, atskaites un korespondence

7.1. Jautājumi vai problēmas, kuras rodas darbu gaitā, tiek risinātas šādi:
7.1.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstiskā veidā piedāvājumu “jautājumu vai
problēmu risinājums”:
7.1.2. Pasūtītājs saņēmis minēto piedāvājumu, izskata tos un dod rakstisku atbildi
Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas
brīža.
7.2. Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par konkrētās Sistēmas gatavību
nodošanai 3 (trīs) darba dienas pirms piegādāto un uzstādīto Sistēmu nodošanas
Pasūtītājam.
7.3. Ja Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja veiktā darba kvalitāte vai Objektā ir
uzstādītas Līguma tehniskajai specifikācijai neatbilstoša Sistēma, tiek sastādīts
akts, kurā tiek norādīti trūkumi. Izpildītājam konstatētie trūkumi jānovērš 5
(piecu) darba dienu laikā.
7.4. Puses nosaka šādas kontaktpersonas saziņai par Līguma jautājumiem un
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai:
7.4.1. Izpildītāja kontaktpersona – SIA “Hansab” pārstāvis Māris Šmaukstelis, e-pasts
maris.smaukstelis@hansab.lv, tālrunis: +371 27891272.
7.4.2. Pasūtītāja kontaktpersona – CSDD Personāla un kvalitātes vadības daļas
priekšnieka vietnieks Sandris Torsters, e-pasts – Sandris.Torsters@csdd.gov.lv;
tālrunis: +371 67025843.
8. Garantijas
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Izpildītājs garantē saskaņā ar Līgumu izpildīto darbu un pielietoto materiālu
kvalitāti 2 (divu) gadu laikā no pēdējā pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas brīža, kā arī garantijas periodā apņemas novērst par saviem
līdzekļiem jebkādus atklātos defektus, ja tie radušies nekvalitatīvi izpildīta darba
vai izmantoto nekvalitatīvo materiālu rezultātā.
Izpildītājs garantē darba drošības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas.
Izpildītājs garantē ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas
saistīti ar darbu objektā.
Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt nepieciešamos darbus atklāto defektu
novēršanai, Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja rēķina pieņemt citu darbu
izpildītāju. Cita izpildītāja pieaicināšana defektu novēršanai neietekmē šeit
minēto garantiju nosacījumus.
Izpildītājam 24 (divdesmit četru) stundu laikā no ziņas saņemšanas par Sistēmas
darbības traucējumiem, jāierodas pārbaudīt Sistēmas darbību un jāinformē
Pasūtītājs par bojājumu novēršanas kārtību.

8.6.

8.7.

Līguma 8.1.punktā minētā garantijas perioda ietvaros Izpildītājs novērš darbības
traucējumus (defektus) objektā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad
Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.
Ja Sistēmas darbības traucējumu (defektu) novēršanai garantijas perioda laikā
tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 5 (piecām) darba dienām, tad Pasūtītājs ar
Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par
konstatētajiem darbības traucējumiem (defektiem), sastāda rakstisku vienošanos
par darbības traucējumu (defektu) novēršanas kārtību un termiņiem.
9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

Pušu atbildība

Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek kavēts saskaņā ar Līguma 2.1.punktu noteiktais
Sistēmas uzstādīšanas termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru
nokavēto dienu soda naudu 0,5% apmērā no Līguma summas, bet kopsummā ne
vairāk kā 10% no līgumcenas.
Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs
maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu soda naudu 0,5%
apmērā no – aizkavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no
līgumcenas.
Puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Civillikumu u.c.
normatīvajiem aktiem.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī
neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju
apstākļu rezultātā. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki,
zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav
pakļauti pušu kontrolei.
Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistību, tajā
skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie
apstākļi un to sekas.
10.

Līguma laušana

10.1. Pasūtītājs vienpusēji var lauzt Līgumu, ja konstatēts:
10.1.1. Izpildītāja 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.
10.1.2. Ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās
personas ceļ šādu prasību tiesā.
10.2. Ja Pasūtītājs pirms termiņa lauž Līgumu, pamatojoties uz 10.1.punktu,
Izpildītājam piecpadsmit darba dienu laikā pēc Līguma laušanas jāatlīdzina
Pasūtītājam visus šajā sakarā radītos tiešos zaudējumus, kā arī maksā soda naudu
10% apmērā no līgumcenas.
10.3. Ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas lauž Līgumu, tam jāatlīdzina Pasūtītājam visus
šajā sakarā radītos tiešos zaudējumus, un iespējamos tiesu izdevumus, kā arī
jāmaksā soda naudu 10% apmērā no līgumcenas.

11.

Strīdu izskatīšana

11.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses risinās pārrunu ceļā,
sastādot par to protokolu.
11.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt
prasību tiesā.
12.

Noslēguma noteikumi

12.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma
noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai
daļas.
12.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta
rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Līguma puses.
12.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abām Līguma pusēm, 2
eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai
pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas
brīža.
12.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta pusēm un to likumīgajiem tiesību un
pienākumu pārņēmējiem.
12.5. Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma laušanai vai grozīšanai. Šādā
gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc pušu abpusējas
rakstiskas vienošanās.
12.6. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
Pasūtītājs

Izpildītājs

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV 1079
Reģ.Nr.40003345734
PVN reģ.nr. LV40003345734
A/S “Citadele banka”
Konts:LV75PARX0000118181018
Kods: PARXLV22

SIA „Hansab”
Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073
Reģ.Nr. 40003146649
PVN reģ.nr. LV40003146649
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Konts: LV23NDEA0000080512369
Kods: NDEALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā

IZPILDĪTĀJA vārdā

Imants Paeglītis

Deniss Rubens

