LĪGUMS
Rīga

2018.gada 13.aprīlī

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk
tekstā – Pasūtītājs, un
akciju sabiedrība “Citadele banka”, tās valdes locekles Santas Purgailes personā,
kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk tekstā – Banka,
pamatojoties uz atklātā konkursa “Maksājumu karšu norēķinu sistēmas
nodrošināšana” (Id. Nr. CSDD 2017/77) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
Noslēdzot Līgumu, Pasūtītājs pasūta un Banka apņemas nodrošināt Pasūtītāja klientiem
iespēju kā bezskaidras naudas norēķinu līdzekli izmantot maksājumu karti (turpmāk – Karte)
Pasūtītāja klientu apkalpošanas vietās un veicot norēķinus internetā Pasūtītāja noteiktajās
mājas lapās (turpmāk – Karšu norēķinu sistēma), un Banka apņemas veikt attiecīgo summu
pārskaitījumu uz Pasūtītāja norādītajiem norēķinu kontiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Līguma 1.pielikumā.
2. Karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana un uzturēšana
2.1.

Bankai ir jānodrošina norēķinu iespēja ar Kartēm Pasūtītāja datorizētās norēķinu
sistēmas ietvaros CSDD klientu apkalpošanas vietās un internetā saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2.

Bankai maksājumu karšu norēķinu sistēmas darbība jāuzsāk 2018.gada 3.maijā.

2.3.

Līdz Karšu norēķinu sistēmas darbības uzsākšanai Pasūtītājs un Banka paraksta
pieņemšanas-nodošanas aktu par Karšu norēķinu sistēmas darbības atbilstību Līgumā
noteiktajām prasībām.
3. Komisijas maksa un norēķinu kārtība

3.1.

Līgumcena ir maksimālā līgumcena, kura var tikt samaksāta Bankai šī Līguma
darbības laikā, ir EUR 8 000 000 (astoņi miljoni eiro), neskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Komisijas maksas apmērs par vienu maksājumu ar Karti ir vienāds visām
norēķinos izmantotajām Kartēm – EUR 0,51 (piecdesmit viens cents).

3.2.

Komisijas maksu par Karšu apkalpošanu sedz Pasūtītājs.

3.3.

Komisijas maksas kopējo summu Banka aprēķina vienu reizi mēnesī un iesniedz ne
vēlāk kā līdz mēneša 10.datumam Pasūtītājam atbilstošu rēķinu vienlaikus ar mēneša
atskaiti, nosūtot to uz e-pastu: kartes@csdd.gov.lv.

3.4.

Pasūtītājs samaksā Bankai par Karšu apkalpošanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Bankas rēķina un mēneša atskaites saņemšanas.
4. Atskaites

4.1

Bankai jāsagatavo un jānosūta Pasūtītājam uz e-pastu: kartes@csdd.gov.lv atskaites

par saņemtajiem un pārskaitītajiem maksājumiem atbilstoši Līguma 1.pielikuma
atskaišu formām un atskaites datiem. Sadarbības laikā atskaites forma, sagatavojamie
atskaites dati vai saņemšanas laiks var tikt precizēti.
4.2.

Ja Pasūtītāja datu uzskaite par klientu maksājumiem atšķiras no Bankas atskaitē
norādītajiem datiem, primārie ir Pasūtītāja dati par klientu maksājumiem. Pasūtītājs
apņemas informēt Banku par nesakritībām un Puses vienojas par konstatēto
nesakritību novēršanas kārtību, nepieciešamības gadījumā Izpildītājam veicot
pārrēķinu.
5. Saistību izpildes nodrošinājums

5.1.

Ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas Banka iesniedz
Pasūtītājam Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, vai arī citas
kredītiestādes līguma saistību izpildes galvojums, ko apstiprinājusi Latvijas
Republikā reģistrēta kredītiestāde, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam saskaņā
ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt
apdrošināšanu, izsniegts spēkā esošs līguma saistību izpildes galvojums EUR 800
000 (astoņi simti tūkstoši eiro apmērā) ar spēkā esamības termiņu 5 (pieci) mēneši,
skaitot no galvojuma iesniegšanas dienas. Galvojumu galvojuma devējs nekavējoties
maksā Pasūtītājam pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma līdz galvojumā noteiktās
summas maksimumam, ja Banka neizpilda Līguma 2.3.punktā noteiktās saistības.

5.2.

Līgumsaistību izpildes galvinieku Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu atbrīvo no
galvojuma ar brīdi, kad pagājuši 3 (trīs) mēneši no dienas, kad parakstīts Līguma
2.3.punktā paredzētais akts par Karšu norēķinu sistēmas darbības atbilstību Līgumā
noteiktajām prasībām.
6. Pušu atbildība

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Banka ir atbildīga par:
Karšu norēķinu sistēmas nepārtrauktu darbību kopumā, izņemot, ja norēķinu sistēmas
darbības traucējumi ir radušies CSDD datu pārraides tīklā.
Karšu norēķinu sistēmas bojājumu vai darbības traucējumu novēršanu 2 (divu) stundu
laikā no pieteikuma saņemšanas brīža pa tālruni 67092555 un / vai uz e-pasta adresi
contact.centre@firstdata.lv.
Par saņemto maksājumu pārskaitīšanu naudas saņēmēju norēķinu kontos tehniskajā
specifikācijā Līguma 1.pielikumā paredzētajā termiņā un maksājumā norādītajā
apjomā. Ja Bankas vainas dēļ saņēmēja norēķinu kontā ir pārskaitīta cita naudas
summa vai maksājums ir ieskaitīts nepareizā norēķinu kontā, vai Bankas vainas dēļ
maksājuma summa ir pārskaitīta divas reizes, kā arī citos gadījumos, kad maksājumu
pārskaitījumi ir nepareizi, Bankai ir pienākums to novērst bez maksas.
Pasūtītājs ir atbildīgs par:
CSDD datorizētās norēķinu sistēmas darbību un CSDD datu pārraides tīkla darbību
no Klientu apkalpošanas vietām līdz karšu apstrādes centram;
POS terminālu uzstādīšanu, darbību un apkalpošanu, kā arī par Karšu pieņemšanu.

6.3.

Ja Banka nenodrošina Karšu norēķinu sistēmas darbības uzsākšanu Līguma
2.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs vēršas pie Līguma 5.1.punktā minētā
galvojuma devēja, pieprasot izsniegt galvojumā noteikto summu pilnā apmērā.

6.4.

Ja Karšu norēķinu sistēmas bojājumi vai darbības traucējumi nav novērsti 1 (vienas)
darba dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, Banka maksā Pasūtītājam līgumsodu
EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro) par katru kavējuma dienu, sākot no nākamās dienas,
bet ne vairāk kā 10% no Līguma līgumcenas.

6.5.

Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Bankai
līgumsodu 0,2% apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto
maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētā maksājuma summas.

6.6.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas un Līguma saistību
reālas izpildes.

6.7.

Puses neatbild par savlaicīgu Līguma saistību izpildi, ja to izraisījusi otras Puses
saistību neizpilde.
7. Līguma termiņš

7.1.

Līgums stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

7.2.

Līguma darbības termiņš ir 60 mēneši sākot no maksājumu karšu norēķinu sistēmas
darbības uzsākšanas brīdim sekojošā mēneša.

7.3.

Puses var izbeigt Līgumus abpusēji vienojoties, par to noslēdzot rakstisku
vienošanos.
8. Nepārvarama vara

8.1.

Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar
Līgumu, ja šo saistību izpilde ir aizkavēta vai saistības nav izpildītas nepārvaramās
varas apstākļu dēļ.

8.2.

Ar nepārvaramu varu puses saprot dabas katastrofas, ugunsgrēkus, masu nekārtības,
juridiska rakstura apstākļus, kurus apstiprina attiecīgie kompetentu institūciju
dokumenti un citus ārkārtējus apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt Līguma
noslēgšanas laikā.

8.3.

Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama, jāpaziņo otrai pusei rakstveidā par
augstāk minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā.
Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārnest Līguma izpildes termiņus uz periodu,
kura laikā nedarbosies nepārvaramas varas apstākļi.
9. Citi noteikumi

9.1.

Līgums ir sagatavots un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

9.2.

Visi strīdi, kas rodas no Līguma izpildes gaitā un kas nevar tikt noregulēti savstarpēju
pārrunu ceļā, jāizskata Latvijas Republikas tiesā.

9.3.

Ja kādi no Līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada pārējo noteikumu
spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma
mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

9.4.

Visiem pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem Līgumā jābūt izdarītiem

9.5.
9.5.1.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.6.

rakstiski, tos paraksta Pušu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji, un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Mutiski Līguma grozījumi un papildinājumi nav spēkā.
Puses vienojas, ka Līgums satur šādus pielikumus, kas ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija maksājumu karšu norēķinu sistēmas
nodrošināšanai”;
2.pielikums “Maksājumu karšu pieņemšans noteikumi Pasūtītāja klientu
apkalpošanas vietās”;
2.1.pielikums “Maksājumu karšu pārbaudes noteikumi”;
3.pielikums “Maksājumu karšu pieņemšans noteikumi Interneta norēķinu centrā”.
Pretrunu gadījumā starp Līguma 2., 2.1., 3.pielikumu un Līgumu, kā noteicošais tiek
noteikts Līgumā atrunātais.
10. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs

Banka

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. nr. 40003345734
AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta nr. LV75PARX0000118181018

AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
Vienotais reģ. nr.40103303559
Latvijas Banka
Kods: LACBLV2X
Konta nr. 700161708

______________________________
A.Lukstinš

_______________________________
S.Purgaile

