LĪGUMS Nr. __
par CSDD reģistra programmatūras pilnveidošanu un uzturēšanu
Rīgā

2018.gada 3.maijā

VAS “Ceļu satiksmes un drošības direkcija”, tās valdes locekļa Jāņa Golubeva personā, kurš
rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “DIVI grupa”, tās valdes priekšsēdētāja Valda Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk – Izpildītājs,
pamatojoties uz sarunu procedūras “CSDD Transportlīdzekļu reģistra programmatūras
pilnveidošana un uzturēšana” (Id.Nr. CSDD 2018/28) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk –
Līgums:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja transportlīdzekļu reģistra programmatūras (turpmāk
– Sistēma) pilnveidošanu un uzturēšanu (turpmāk – Pasūtījums) atbilstoši tehniskajai
specifikācijai Līguma 1.pielikumā un saskaņā ar darba uzdevumu.

2.
PASŪTĪJUMU IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Puses katra ceturkšņa sākumā vienojas par Pasūtījumu, sastādot un parakstot darba uzdevumu,
kas pēc tā parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
2.2. Darba uzdevumu ir tiesības parakstīt:
2.2.1. Pasūtītāja vārdā – CSDD Informātikas daļas priekšnieks Viesturs Ozoliņš, tālr.
67025825, e-pasts Viesturs.Ozolins@csdd.gov.lv vai CSDD Informātikas daļas
priekšnieka
vietnieks
Aldis
Adovičs,
tālr.
67025822,
e-pasts
Aldis.Adovics@csdd.gov.lv;
2.2.2. Izpildītāja vārdā – SIA “DIVI grupa” biznesa attīstības vadītāja Zane Bičevska, tālr.
67291020, e-pasts Zane.Bicevska@di.lv.
2.3. Darba uzdevumā tiek noteikts Pasūtījuma darbu saturs, sagaidāmie un iesniedzamie rezultāti
(turpmāk tekstā – Nodevumi), darbietilpība, izpildes termiņi, kā arī citi Pasūtījumam
specifiski nosacījumi.
2.4. Ja atsevišķa Pasūtījuma izpildes laikā atklājas, ka tā izpilde nav iespējama vai arī rezultāts var
būt vienīgi negatīvs, Izpildītājam jāaptur darbu izpilde, norādot iemeslu, un jāziņo par to
Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā. Pēc tam puses vienojas par kārtību, kādā tālāk veicams
Pasūtījums vai izbeidzams darba uzdevumā norādītais pasūtījums un izdarāmi norēķini par
veikto darbu.
2.5. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja darbinieku faktiski nostrādāto laiku, kurš ir ticis patērēts
saskaņoto darba veidu un uzdevumu izpildei atbilstoši noslēgtajam darba uzdevumam.
2.6. Pasūtījumu darbu pārskatu un norēķinu periods ir kalendārais mēnesis.
2.7. Izpildītājs pēc kārtējā mēneša beigām rakstiski (e-pasta formā) iesniedz Pasūtītājam pārskatu
par veiktajiem darbiem. Pārskatus veido atbilstoši iepriekš rakstiski saskaņotai formai un tajos
norāda izpildītos darbus, iegūtos rezultātus, secinājumus un priekšlikumus, kā arī patērēto
laiku stundās.
2.8. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāizskata Izpildītāja iesniegtais pārskats par veiktajiem
darbiem.
2.9. Ja Izpildītāja iesniegtā pārskata pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, 3 (trīs) darba dienu laikā tiek
sastādīts un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un
norēķinu veikšanai.

2.10. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pārskata saņemšanas Pasūtītājs nav izskatījis no Izpildītāja
saņemto pārskatu par izpildītajiem darbiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa
e-pastu iesniegusi Izpildītāja pilnvarotajai personai pamatotas iebildes ar motivētu lūgumu
veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka darbu izpilde tikusi akceptēta
bezierunu kārtībā.
2.11. Ja darbu pieņemšanas laikā Pasūtītājs pieprasa papildu informāciju, kādu neparedz saskaņotās
pārskatu formas, tās sagatavošanu Pasūtītājs apmaksā atsevišķi, izņemot gadījumus, ja tiek
atklātas kļūdas vai neprecizitātes, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai pretrunīga informācija.
2.12. Par Līguma izpildi atbildīgās personas un darbu nodošanas – pieņemšanas aktus ir tiesīgi
parakstīt:
2.12.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Informātikas daļas priekšnieks Viesturs Ozoliņš, tel.
67025825, e-pasts Viesturs.Ozolins@csdd.gov.lv vai Informātikas daļas priekšnieka
vietnieks Aldis Adovičs, tālr.67025822, e-pasts Aldis.Adovics@csdd.gov.lv;
2.12.2. no Izpildītāja puses – SIA “DIVI grupa” biznesa attīstības vadītāja Zane Bičevska,
tālr. 67291020, e-pasts Zane.Bicevska@di.lv.
3.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par Līguma 1.punktā minēto darbu izpildi ir EUR 143 999,99 (viens simts
četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN, un PVN
tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai likmei.
3.2. Norēķini tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.3. Līguma summa tiek aprēķināta, reizinot Izpildītāja nostrādāto cilvēkstundu skaitu katra
kalendārā gada mēnesī ar noteikto vienas cilvēkstundas likmi EUR 56,90 (piecdesmit seši eiro
un 90 centi) bez PVN, un PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai likmei.
4.

PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
4.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 2.1.punktā minētajos darba uzdevumos noteiktos
izpildes termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu 0,1% apmērā no nokavēto darbu
izmaksu summas par katru nokavēto darba dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no nokavēto
darbu izmaksu summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājumiem,
ko tas saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam.
4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.2.punktā norādīto maksājuma termiņu, Izpildītājs ir
tiesīgs iekasēt soda naudu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.
4.4. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiek uzglabāta ierobežotas pieejamības
informācija par personu datiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt personas datu drošību
un konfidencialitāti, kā arī personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu
aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem.
5.

NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja
un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās
rezultātā pēc Līguma noslēgšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne

paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri
izriet ārpus pušu kontroles un atbildības.
5.3. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās
jāinformē par to otra puse rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās.
6.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saskaņā ar šī Līguma izpildi, puses risina sarunu
ceļā.
6.2. Ja puses nevar vienoties sarunu ceļā 10 (desmit) darba dienu laikā, strīdi tiek izšķirti Latvijas
Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumu normas.
7.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

7.1. Līguma ietvaros izstrādāto nodevumu ekspluatēšanai tiek izmantota Pasūtītāja tehniskā bāze
un programmatūra, kuras darba spējas nodrošina Pasūtītājs.
7.2. Puses apņemas neizpaust otras puses konfidenciālu un ierobežotas lietošanas informāciju,
izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7.3. Līgums ir spēkā 2 (divus) gadus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz visu tajā paredzēto
saistību pilnīgai izpildei.
7.4. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Līgums atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un
vienošanos, kas attiecībā uz līguma priekšmetu pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma
parakstīšanai.
7.5. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir
abu Pušu parakstīti. Līguma grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma
sastāvdaļas.
7.6. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem vai punktiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējo šī
Līguma noteikumu spēkā esamību.
7.7. Visi jautājumi, ko neregulē šī Līguma noteikumi, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.8. Līgums sastādīts un parakstīts ar 1 (vienu) pielikumu, latviešu valodā divos eksemplāros, no
kuriem viens nodots Pasūtītājam, viens – Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien. reģ. nr. 40003345734
Banka: AS “Citadele banka”
Kods PARXLV22
Konts LV75PARX0000118181018

IZPILDĪTĀJS
SIA “DIVI grupa”
Avotu iela 40-33, Rīga, LV-1009
Vien. reģ. nr. 40003803059
Banka: AS „ Swedbank”
kods HABALV22
IBAN: LV15HABA0551012471231

Valdes loceklis Jānis Golubevs

Valdes priekšsēdētājs Valdis Bērziņš

