LĪGUMS
Rīga

2018.gada 29. martā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes locekļa Jāņa
Golubeva personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, un
SIA “Computer Hardware Design”, tās valdes locekļa Rinalda Graudiņa un
valdes locekļa Ritvara Zidera personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā –
Izpildītājs,
pamatojoties uz iepirkuma “Norēķinu vietu infrastruktūras nodrošināšana un
uzturēšana” (id.Nr. CSDD 2018/19) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk
tekstā – Līgums:
1.

Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt norēķinu vietu (Point of Sales
– POS) infrastruktūras nodrošināšanu un uzturēšanu saskaņā ar Līguma
1.pielikumu.

2.

Norēķinu vietu infrastruktūras paplašināšana un uzturēšana

2.1.

Izpildītājam ir pienākums nodrošināt 150 (viens simts piecdesmit) CSDD norēķinu
vietas (Point of Sales – POS) infrastruktūru.
Izpildītājam jānodrošina papildu darba vietu maksājumu karšu pieņemšanas
infrastruktūras savietojamību ar esošu programmatūru automātiskai datu nodošanai
no CSDD maksājumu sistēmas uz banku norēķinu sistēmu, izmantojot maksājumu
kartes.
Izpildītājam ir jānodrošina papildu maksājumu karšu pieņemšanas infrastruktūras
piegāde un uzstādīšana CSDD nodaļās, kas norādītas Līguma 1.pielikumā, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Norēķinu vietu infrastruktūras nodrošināšanai lietotās iekārtas – čeku printeri CHD
TH-305 un pinpadi Ingenico IPP320 vai IPP350 – ir Izpildītāja īpašums visu Līguma
darbības laiku.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Līguma summa un norēķinu kārtība

Līguma kopējā summa ir EUR 84 440,00 (astoņdesmit četri tūkstoši četri simti
četrdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21%.
3.2. Pasūtītājs maksājumus veic vienu reizi mēnesī par summu EUR 7036,67 (septiņi
tūkstoši trīsdesmit seši eiro un 67 centi) neskaitot PVN, sākot ar kases darba vietu
infrastruktūras nodrošināšanas un apkalpošanas sākuma datumu 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.3. Visi maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek samaksāti šādā pakāpeniskā
kārtībā:
3.3.1. līgumsoda samaksai,
3.3.2. ikmēneša rēķina samaksāšanai.
3.1.

4.

Pušu atbildība

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par:
4.1.1. Norēķinu vietu infrastruktūras bojājumu vai darbības traucējumu novēršanu klientu
apkalpošanas vietās Rīgā 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža pa
tālruni 67802812 (tikai darba laikā), mob. 29227174 un uz e-pasta adresi
sos@chd.lv;
4.1.2. Norēķinu vietas infrastruktūras darbības atjaunošanu pēc iespējas īsākā laikā. Ja
norēķinu vietas infrastruktūras darbības bojājumi ir pieteikti pēc plkst.13.00,
sistēmas darbība ir jāatjauno līdz nākamās darba dienas darba laika sākumam.
4.2. Pasūtītājam ir jānodrošina iespēja Izpildītājam piekļūt norēķinu vietu infrastruktūras
sistēmai vai iekārtai bojājumu un darbības traucējumu novēršanai arī pēc CSDD
darba laika, Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvjiem vienojoties par konkrētu laiku.
4.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par:
4.3.1. Norēķinu vietu infrastruktūras iekārtu rūpīgu lietošanu, ievērojot to lietošanas
noteikumus;
4.3.2. Norēķinu vietu infrastruktūras nodrošināšanai uzstādīto iekārtu bojājumiem, kas var
rasties darbinieku vai trešo personu rīcības rezultātā.
4.3.3. Šī līguma ietvaros uzstādīto iekārtu – čeku printeru un pinpadu – atgriešanu
Izpildītājam 7 dienu laikā no Līguma darbības beigām vai neatgriezto iekārtu pilnas
vērtības kompensāciju. Iekārtu atgriešana tiek apliecināta ar pieņemšanas –
nodošanas aktu.
4.4. Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes un to lauž, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās līguma summas.
4.5. Ja norēķinu vietu infrastruktūras bojājumi vai darbības traucējumi nav novērsti
dienā, kad ir saņemts pieteikums par norēķinu vietu infrastruktūras bojājumiem un
darbības traucējumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR (viens
simts eiro) par katru kavējuma dienu, sākot no nākamās dienas.
4.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru
nokavēto maksājuma kalendāro dienu.
4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas un/vai līguma saistību
reālas izpildes.
5.

Līguma termiņš

5.1.

Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma
saistību izpildei.
Līguma darbības termiņš 12 mēneši.
Puses var izbeigt Līgumu abpusēji vienojoties un par to noslēdzot rakstisku
vienošanos.

5.2.
5.3.

6.

Konfidencialitāte

6.1.

Norēķinu vietu infrastruktūrā tiek uzglabāta ierobežotas pieejamības informācija
par personu datiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt personas datu drošību un
konfidencialitāti, kā arī personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personas datu
aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem.
Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju par otru Pusi un tās uzturēto
sistēmu darbību un saimniecisko darbību, kas iegūta no otras Puses līguma darbības
laikā. Šīs saistība ir spēkā piecus gadus no konfidenciālas informācijas saņemšanas

6.2.

brīža. Informācijas saņēmējs drīkst izpaust informāciju saviem darbiniekiem,
kuriem ir vajadzība to zināt.
6.3. Par konfidenciālu informāciju šī līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida
informācija, kura saistīta ar šo līgumu, tai skaitā līguma pielikumi, jebkura rakstiska,
mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija ar nosacījumu, ka
tā ir apzīmēta kā konfidenciāla, izņemot Līguma pamattekstu, kas ir brīvi pieejama
informācija.
6.4. Konfidenciālas informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par šī
līguma noteikumu pārkāpumu šādos gadījumos:
6.4.1. ja konfidenciāla informācija tikusi izpausta saskaņā ar tiesību aktu prasībām un
tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
6.4.2. ja konfidenciāla informācija kļuvusi publiski pieejama, vai arī tā kļuvusi zināma
trešajām personām neatkarīgi no Pusēm.
6.4.3. ja informācijas saņēmējs ir izstrādājis šo informāciju neatkarīgi.
7.

Nepārvarama vara

7.1.

Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu
neizpildi saskaņā ar Līgumu, ja šo saistību izpilde ir aizkavēta vai lauzta
nepārvaramās varas apstākļu dēļ.
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
izpildes laikā.
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.

7.2.

7.3.

8.

Kontaktinformācija

8.1.

Adrešu, firmu, pilnvaru izmaiņas kļūst saistošas Pusēm tikai pēc tam, kad otra Puse
ir saņēmusi rakstisku informāciju vai dokumentus, kas apstiprina šādas izmaiņas.
Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: organizatoriski jautājumi un līguma
jautājumi – IT daļas priekšnieks Viesturs Ozoliņš, tālr.67025825, e-pasts
Viesturs.Ozolins@csdd.gov.lv; organizatoriski jautājumi – IT daļas priekšnieka
vietnieks Aldis Adovičs, tālr.67025822, e-pasts Aldis.Adovics@csdd.gov.lv;
ekspluatācijas jautājumi – IT sistēmu administrators Aivars Pētersons, tālr.
67025837, e-pasts Aivars.Petersons@csdd.gov.lv .
Kontaktpersonas no Izpildītāja puses: vispārīgi sadarbības un līguma jautājumi valdes loceklis Rinalds Graudiņš, tālr. 67802812, e-pasts Rinalds@chd.lv; projekta
vadība, integrācijas un ieviešanas jautājumi – IT nodaļas vadītājs Rinalds Graudiņš,
tālr. 67802812, e-pasts Rinalds@chd.lv; ekspluatācijas jautājumi – Servisa vadītājas
vietniece Madara Meinerte, tālr. 67802812, e-pasts Madara@chd.lv .

8.2.

8.3.

9.

Citi noteikumi

9.1.

Līgums ir sastādīts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Visi strīdi, kas rodas no Līguma un kas nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

ceļā, jāizskata pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesu iestādēs normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
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, ar Pušu rakstisku vienošanos.
Visiem pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem Līgumā jābūt izdarītiem
rakstiski, tos paraksta Pušu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji, un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Mutiski Līguma grozījumi un papildinājumi nav spēkā.
Pusēm nekavējoties jāinformē otra Puse un jāiesniedz atbilstoši dokumenti, ja ir
notikušas izmaiņas statūtos, dalībnieku sastāvā, pilnvaroto personu pilnvarās vai
mainījušās pašas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt Līguma saistību izpildē.
Šādas izmaiņas nevar būt par pamatu Līguma darbības izbeigšanai.
Līguma pantu virsraksti izmantoti teksta labākai lasāmībai un nevar tikt izmantoti
Līguma satura tulkošanai vai skaidrošanai.
Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens Līguma
oriģināleksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
10. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

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

SIA “Computer Hardware Design”
Dzelzavas iela 120i, Rīga, LV-1021
Vienotais reģ. Nr. 40003024829
A/s „Swedbank“, kods HABALV22
konta nr. LV31HABA0001408038765

_________________________
Valdes loceklis Jānis Golubevs

_________________________
Valdes loceklis R.Graudiņš

_________________________
Valdes loceklis R.Ziders

