Līgums
par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu
CSDD līguma reģistrācijas Nr. 01-DR/___________
SIA “Mega Sargs” līguma reģistrācijas Nr. ___________
Rīgā

2018. gada 26.aprīlī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes locekļa Jāņa Golubeva personā,
kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas
puses, un
SIA “Mega Sargs”, tās valdes priekšsēdētāja Vadima Babajana personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ģenerāpilnvaru, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk
tekstā saukti Puses,
pamatojoties uz atklātas procedūras “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro
ierīču apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD 2018/18) rezultātiem, noslēdza
šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja tiesiskā valdījumā esošo
61 (sešdesmit viena) transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču,
turpmāk tekstā – Objekti, tehnisko apsardzi saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto
specifikāciju tehniskajai apsardzei, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa (turpmāk
tekstā – Apsardze).

1.2.

Izpildītājs aprīko Pasūtītāja Objektus ar tehniskās apsardzes signalizācijas iekārtām,
turpmāk tekstā – Sistēma, un pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas uzsāk
Objektu Apsardzi.

1.3.

Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionārās ierīces aprīkošana ar Sistēmu un
Apsardzes uzsākšana jānodrošina 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
pieprasījuma saņemšanas e-pastā.

1.4.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Objekta fizisko apsardzi. Nepieciešamības gadījumā,
Līguma darbības laikā Izpildītāja pienākums ir nodrošināt papildu fizisko apsardzi
100 (viens simts) stundu apmērā. Pasūtītājs patur tiesības Līgumā paredzēto papildu
fizisko apsardzi izmantot mazākā apjomā vai nepieprasīt vispār.

1.5. Līgumā lietotie termini:
1.5.1. Uzturētājs – Pasūtītāja pilnvarota persona transportlīdzekļu ātruma mērīšanas
stacionāro ierīču darbības nodrošināšanai un uzturēšanai – SIA “RECK”;
1.5.2. Pamatota trauksme – Objekta apdraudējums, kas var izraisīt zaudējumus
Pasūtītājam.
2. Līguma termiņš
2.1.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu
saistību pilnīgai izpildei.

2.2.

Līguma saistību nodrošinājumu EUR 5000,00 (piecdesmit tūkstoši eiro,00 centi)

apmērā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma
abpusējas parakstīšanas.
2.3.

Izpildītājs Apsardzi uzsāk pēc Objektu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas
un nodrošina 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.

Kopējā Līguma summa ir 121 677,88 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis
seši simti septiņdesmit septiņi eiro, 88 centi) un PVN 21%, 25 552,35 EUR
(divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit divi eiro, 35 centi), kopā 147 230,23
EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro, 23 centi).

3.2.

Viena Objekta Apsardzes izmaksas mēnesī ir 45,00 EUR (četrdesmit pieci eiro, 00
centi), PVN 9,45 EUR (deviņi eiro, 45 centi), kopā 54,45 EUR (piecdesmit četri eiro,
45 centi).

3.3.

Par veikto Objektu Apsardzi Pasūtītājs katru mēnesi veic apmaksu saskaņā ar
Izpildītāja iesniegto rēķinu.

3.4.

Izpildītājs veic Objekta aprīkošanu ar Sistēmu, pieslēdz Sistēmu AVC, saskaņā ar
pievienoto izmaksu aprēķinu, Līguma 3. pielikums. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par
katru ar Sistēmu aprīkoto un apsardzē pieņemto Objektu;

3.5.

Viena Objekta aprīkošanas izmaksas ar Sistēmu ir 466,55 EUR (četri simti sešdesmit
seši eiro, 55 centi), ieskaitot PVN atbilstoši Latvijas Republikas noteikumiem.

3.6.

Ja Pasūtītājs pieprasa papildus Objekta fizisko apsardzi, samaksa tiek noteikta 7,10
EUR (septiņi eiro, 10 centi) stundā un PVN 21% 1,49 EUR (viens eiro, 49 centi),
kopā 8,59 EUR (astoņi eiro, 59 centi). Kopā Līguma izpildes laikā ne vairāk par 100
stundām, 710,00 EUR (septiņi simti desmit eiro, 00 centi) un PVN 21% EUR 149,10
(viens simts četrdesmit deviņi eiro, 10 centi). Pavisam kopā 859,10 EUR (astoņi simti
piecdesmit deviņi eiro, 10 centi).

3.7.

Samaksa veicama 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja elektroniski sagatavota
rēķina saņemšanas brīža.

3.8.

Maksa par Objektu Apsardzi un fizisko apsardzi visu Līguma darbības periodu ir
nemainīga.

3.9.

Līgumā noteikto maksājumu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā
ne vairāk kā 10% no aizkavētā maksājuma summas.

3.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā ietverto Pušu pienākumu izpildes.
Līguma pārtraukšanas gadījumā Puses netiek atbrīvotas no līgumsoda samaksas.
4. Pušu pārstāvji
4.1. Aktus par Objekta nodošanu-pieņemšanu apsardzē ir tiesīgi parakstīt:
4.1.1. no Pasūtītāja Puses: CSDD Vispārējās daļas drošības un nodaļu uzturēšanas
speciālists Aigars Bērznieks;
4.1.2. no Izpildītāja Puses: SIA “Mega Sargs” direktora vietnieks Jurijs Dunders.
4.2.

Līguma izpildē informāciju ir tiesīgi saņemt un rīkoties Pušu pārstāvji, kas norādīti
Līguma 2.pielikumā, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

4.3.

Pusēm ir pienākums paziņot otrai pusei par jebkurām izmaiņām informācijā par

pārstāvjiem.
5. Atbildība
5.1.

Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos
zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas
izpildes rezultātā

5.2.

Puses ir atbildīgas par to, lai netiktu izpausta trešajām personām Sistēmas lietošanas
noteikumi un cita informācija.

5.3.

Par Līguma 1.pielikuma 1.tabulā norādītā mobilās grupas maksimālā ierašanās laika
neievērošanu un kavējumu pamatotas trauksmes gadījumā Izpildītājs maksā
līgumsodu – Līguma 3.2. punktā noteiktās summas apmērā. Ierašanās laiks tiek
noteikts no brīža, kas Sistēma ģenerējusi trauksmes signālu līdz brīdim, kad mobilā
grupa nokļuvusi pie Objekta, no kurienes ir pienācis trauksmes signāls.

5.4.

Par Līguma 1. pielikuma 1.tabulā norādītā mobilās grupas reaģēšanas laika atkārtotu
neievērošanu konkrētam Objektam Līguma darbības laikā Izpildītājs maksā
līgumsodu – Līguma 3.2. punktā noteiktās summas divkāršā apmērā.

5.5.

Ja Izpildītājs neveic Objekta aprīkošanu ar Sistēmu Līguma 1.3.punktā noteiktajā
termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR (pieci simti) apmērā.
6. Līguma izbeigšana

6.1.

Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30
(trīsdesmit) dienas, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Objektu tehnisko apsardzi un
apturēt tālāku Pakalpojumu sniegšanu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstveidā brīdinot Pasūtītāju.

6.2.

Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu pirms tā termiņa, par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, un izpildot šajā Līgumā
noteiktos pienākumus pret Izpildītāju.

6.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju
5 (piecas) dienas iepriekš, ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās saistības.

6.4.

Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītāja pienākums ir pilnīgi norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā.
7. Citi noteikumi

7.1.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt mobilās grupas spēju ierasties Objektā Līgumā
noteiktajā laikā, par to Izpildītāju iepriekš nebrīdinot.

7.2.

Ja pēc Izpildītāja mobilās grupas ierašanās Objektā atklājas, ka, lai nepieļautu
Pasūtītāja īpašuma tālāku bojāšanu nepieciešama Uzturētāja klātbūtne Objektā, tad
par to Izpildītājs telefoniski ziņo Līguma 2.pielikumā noteiktajam Uzturētāja
pārstāvim, un veic Objekta fizisko apsardzi līdz Uzturētāja pārstāvja ierašanās brīdim,
bet ne ilgāk kā vienu stundu bez papildu samaksas.

7.3.

Gadījumā, ja pēc Izpildītāja zvana Uzturētāja pārstāvis atsakās ierasties Objektā, tad
Izpildītājam par Uzturētāja pārstāvja atteikumu jāpaziņo Pasūtītājam un Izpildītājam
ir tiesības pārtraukt Objekta fizisko apsardzi.

7.4.

Sistēmas iekārtu uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Uzturētāju.

7.5.

Izpildītājs visa Līguma darbības termiņā nodrošina civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polises spēkā esamību. Beidzoties apdrošināšanas līguma un/vai
polises termiņam un pārslēdzot apdrošināšanas līgumu un/vai polisi, Izpildītājs
apņemas to iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā.

7.6.

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
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai Pusei ir jāpaziņo rakstiski 3 (trīs) dienu
laikā.

7.7.

Strīdu vai domstarpību gadījumi, kas saistīti ar Līgumu, tā darbību vai no tā
izrietošajām saistībām, tiek risināti Pusēm vienojoties. Ja Puses nevar vienoties 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad otrai pusei ir nosūtīta rakstveida pretenzija, tad
attiecīgā Puse var griezties strīda izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā.

7.8.

Šis parakstītais līgums pilnībā apstiprina pušu vienošanos, nekādi mutiski
papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šajā
Līgumā stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un abu līguma Pušu
parakstīšanas. Visā pārējā, kas nav paredzēts šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.9.

Izpildītājam nav tiesības ar Līgumu uzņemtās saistības nodot trešajām personām, bez
saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs:
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. Nr. 40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
Kods PARXLV22
AS ”Citadele Banka”
Tālr. 67025750

_______________________________
Valdes loceklis
Jānis Golubevs

Izpildītājs:
SIA “Mega Sargs“
Čiekurkalna 6. šķērslīnija 7A, Rīga, LV-1026
Vienotais reģ. Nr. 40003575463
Konta Nr.: LV24UNLA0050021813003
Kods: UNLALV2X
AS “SEB banka”
Tālr: 67520263

______________________________
Valdes priekšsēdētājs
Vadims Babajans

