Līgums
Rīga

2018.gada 15.novembrī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD), tās valdes locekļa Jāņa Golubeva
personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA “Secure Solutions”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Griguļa personā, kurš rīkojas
uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs,
pamatojoties uz iepirkuma “IP videonovērošanas kameru piegāde”
(Id.Nr.CSDD2018/54) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums.
1.

Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs piegādā Pasūtītājam 100 (viens simts) IP
videonovērošanas kameras, turpmāk – Videokameras, saskaņā ar Līguma tehnisko
specifikāciju, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).

2.
Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Videokameru tehniskā specifikācija un cenas uzrādītas Līguma 1.pielikumā. Līguma
summa ir EUR 7105,00 (septiņi tūkstoši viens simts pieci eiro un 00 centi) un PVN 21%,
kopā ar PVN 21% EUR 8597,05 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi eiro un
5 centi).
2.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas apņemas samaksāt Izpildītājam par piegādātajām Videokamerām
Līguma 2.l.punktā norādīto summu.
3.
Videokameru piegādes noteikumi
3.1. Izpildītājs piegādā Videokameras ar savu transportu Pasūtītājam 1 (viena) mēneša laikā
no Līguma noslēgšanas brīža.
3.2. Videokameru piegādes vieta – CSDD, S.Eizenšteina iela 6, Rīga.
3.3. Izpildītājs piegādā Videokameras, kas atbilst Līguma specifikācijai, veic bojāto daļu
(iekārtu/mehānismu) nomaiņu un remontu par Izpildītāja līdzekļiem, ja Pasūtītājs tos ir
konstatējis Videokameru uzstādīšanas laikā.
3.4. Pasūtītājs, saņemot Videokameras, ar Izpildītāju sastāda un paraksta pieņemšanas –
nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
4.
Kvalitātes garantija
4.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātās Videokameras ir izgatavotājas rūpnīcas kvalitātē un
komplektācijā, jaunas un nelietotas.
4.2. Izpildītājs piegādātajām Videokamerām apņemas uzturēt tehniskajā specifikācijā noteikto
garantiju. Garantijas termiņu sāk rēķināt no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
brīža.
4.3. Garantijas termiņi ir spēkā tajos gadījumos, ja Pasūtītājs ievēro Videokameru
ekspluatācijas noteikumus, kurus ir noteikusi tehnikas izgatavotāja rūpnīca iekārtu
ekspluatācijas instrukcijā.
5.
Pušu atbildība
5.1. Pasūtītājs apņemas:
5.1.1. savlaicīgi sniegt visu informāciju, kas ir nepieciešama Izpildītājam pienākumu veikšanai
Līguma ietvaros;
5.1.2. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.3. pēc Videokameru piegādes 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt pieņemšanas-nodošanas

aktu. No Pasūtītāja puses pieņemšanas – nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt Informātikas
(IT) daļas IS administrators Aivars Pētersons.
5.2. Izpildītājs apņemas:
5.2.l. piegādāt kvalitatīvas Līguma tehniskajai specifikācijai atbilstošas Videokameras;
5.2.2. pēc Videokameru piegādes iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu. No
Izpildītāja puses pieņemšanas – nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt valdes priekšsēdētājs
Andris Grigulis.
5.3. Ja Videokameru piegāde netiek veikta Līgumā noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no Līguma summas.
5.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavētās summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro
dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no Līguma summas.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
6.
Nepārvaramā vara
6.1. Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu
tajā mērā, kurā šo saistību izpilde ir aizkavēta vai lauzta nepārvaramās varas dēļ.
6.2. 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 izpildes laikā.
6.3. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama, jāpaziņo otrai pusei rakstveidā par
augstāk minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārnest Līguma izpildes termiņus uz periodu,
kura laikā nedarbosies nepārvaramas varas apstākļi.
7.
Citi noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto
saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Visi strīdi un domstarpības starp Līguma Pusēm, kas var rasties Līguma izpildes gaitā,
tiek risināta sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izšķir Latvijas Republikas
tiesa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Izpildītājs:

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

SIA “Secure Solutions”
Dārzciema iela 7, Rīga, LV-1082
Vien.reģ. Nr. 40103376656
konta nr. LV33RIKO0002013193868
AS "DNB Banka", kods: RIKOLV2X
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