Līgums Nr. G-01/15
par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu
Rīgā

2015. gada 10.februārī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes locekļa I.Paeglīša personā, kurš
rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk teksta saukts Pasūtītājs, no vienas
puses, un
SIA ”Mega Sargs” tās valdes priekšsēdētāja Vadima Babajana un valdes locekles
Danutes Ambaines personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts
Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz
iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD 2014/76)
rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja tiesiskā valdījumā
esošo ātruma mērīšanas ierīču, turpmāk tekstā – Objekti, kuros uzstādīta apsardzes
signalizācijas sistēma (turpmāk tekstā – Sistēma) tehnisko apsardzi, saskaņā ar Līguma
1.pielikumā norādīto specifikāciju tehniskajai apsardzei, kas ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
1.2. Izpildītājs Objektu aprīko ar Sistēmu, pieslēdz Sistēmu un pēc Sistēmas
pieslēgšanas, uzsāk Objekta tehnisko apsardzi.
1.3. Objekta tehniskā apsardze šī Līguma izpratnē ir no Objekta, izmantojot
GPRS un SMS apsardzes signāla pārraidi, Izpildītāja apsardzes vadības centrā (AVC)
saņemto apsardzes signalizācijas Sistēmas signālu (nesankcionēta atvēršana, trieciena
ietekme, elektroenerģijas padeves pārtraukums) apstrāde un analīze, kur trauksmes signāla
saņemšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties (maksimālais ierašanās laiks …. minūtes)
nosūta uz Objektu mobilo reaģēšanas grupu Objekta apsekošanai un pilnīgai zaudējumu
novēršanai vai mazināšanai, kas var rasties Pasūtītājam trešo personu prettiesiskas rīcības
vai citāda veida apdraudējuma (satiksmes negadījums, ugunsgrēks, plūdi) rezultātā ar mērķi
saglabāt Pasūtītāja mantu, pārtraukt prettiesīgas darbības un/vai aizturēt likumpārkāpējus.
1.4. Uzturētājs – Pasūtītāja pilnvarota persona ātruma mērīšanas ierīču darbības
nodrošināšanai un uzturēšanai.
2.Vispārīgie noteikumi
2.1. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam šādus pakalpojumus:
2.1.1. Objekta diennakts centralizētā apsardze un reaģēšana uz trauksmes signāliem;
2.1.2. Objekta apsardze ar sargu posteņu palīdzību;
2.1.3. Apsardzes Sistēmas montāža un ekspluatācijas uzturēšana.
2.2. Reaģējot uz trauksmes signālu, Izpildītājs nodrošina apsardzes mobilo
reaģēšanas grupas ierašanos Objektā visīsākajā laikā pēc trauksmes saņemšanas un veic
visus nepieciešamos pasākumus Objekta saglabāšanai un iespējamai noziedznieku
aizturēšanai.
2.3.Veicot Objekta apsardzi ar sargu posteņa palīdzību, Izpildītājs apņemas:
2.3.1.apsargāt Objektu, novēršot iespējamos likumpārkāpumus un aizturot
likumpārkāpējus, ievērot Pasūtītāja norādījumus;
2.3.2. nepieciešamības gadījumos likumpārkāpumu novēršanai izsaukt
papildspēkus.

2.4. Veicot Objekta Sistēmas uzraudzību, Izpildītājs nodrošina tehnisko
uzraudzību pār Sistēmas līdzekļu un iekārtu pareizu ekspluatāciju, Pasūtītāja un
Uzturētāja personāla vienreizēju apmācību.
2.5. Izpildītājs veic Objektā uzstādītās Sistēmas tehnisko apkopi, novēršot tā
bojājumus.
2.6. Izpildītājs uzskaita informāciju par visiem Objekta nodošanas apsardzē un
atslēgšanas no tās gadījumiem, trauksmes signāliem, izsniedz to pēc Pasūtītāja lūguma,
vai nodrošina to pieeju elektroniskā formā jebkurā brīdī.
2.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 4 (četru) stundu laikā (vai citā laikā
savstarpēji vienojoties ar pasūtītāju), nodrošina Objekta signalizācijas sistēmas pults
izdruku, GPS izdruku par mobilas grupas ierašanās laikiem un reaģēšanas maršrutu,
telefona sarunu ierakstu nodošanu Pasūtītājam. Ja Izpildītājs minētās izdrukas un telefona
sarunu ierakstus norādītajā laikā Pasūtītājam nav iesniedzis, Pasūtītājs par pieprasījuma
neizpildi sastāda aktu un 5 (piecu) dienu laikā to nosūta Izpildītājam. Atbildība par šajā
punktā norādītā Pasūtītāja pieprasījuma neizpildi ir noteikta Līguma 7.5.punktā.
2.8. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu, operatīvu un augstākai drošībai atbilstošu
Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto specifikāciju tehniskajai
apsardzei.
2.9. 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.
2.10. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma veikšanā izmantojamo aprīkojumu,
bruņojumu u.c. Pakalpojuma izpildei būtiskas lietas un piederumus nodrošināt tādā
apjomā, lai atbilstoši reaģētu un novērstu noziedzīgās darbības vērstas pret Objektu, kā
arī ugunsgrēka vai stihiskas nelaimes gadījumā (plūdi, vētra), satiksmes negadījuma
situācijā (transportlīdzekļa uzbraukšana), atbilstošu rīcību, kas mazinātu iespējamos
zaudējumus Objektam.
3. Pušu pārstāvji
3.1. Līguma izpildē informāciju ir tiesīgi saņemt un rīkoties attiecīgās Puses
vārdā šajā Līgumā norādītajos gadījumos pārstāvji, kas norādīti Līguma 2.pielikumā.
3.2. Pusēm ir pienākums paziņot otrai pusei par jebkurām izmaiņām informācijā
par pārstāvjiem.
3.3. Katra Puse apņemas nodrošināt, lai vismaz viens no tās Līgumā norādītājiem
pārstāvjiem būtu sazvanāms jebkurā diennakts laikā un varētu ierasties Objektā vienas
stundas laikā.
4. Pakalpojuma izpildes laiks
4.1. Izpildītājs Pakalpojuma izpildi Objektā uzsāk pēc tā pieņemšanas akta
parakstīšanas un nodrošina 5 (piecus) gadus.
4.2. Pieņemot katru Objektu apsardzē, Izpildītājs apliecina Sistēmas uzstādīšanu,
tās atbilstošo darbības spēju un Puses paraksta aktu par tehniskās apsardzes uzsākšanu,
turpmāk tekstā – Akts.
5. Objekta apsardze pēc trauksmes signāla

5.1. Mobilā reaģēšanas grupa, ierodoties Objektā, apseko to, un atbilstoši
konstatētājam (nesankcionētā atvēršana, uzbrukums, ugunsgrēks, viltus trauksme, ceļu
satiksmes negadījums, u.tml.) veic darbības savas kompetences ietvaros saskaņā ar
apsardzes darbību reglamentējošām tiesību normām Latvijas Republikā tiesībpārkāpēja
aizturēšanā, paziņošanu policijai un tās izsaukšanu uz Objektu, kā arī citu dienestuglābšanas un avārijas dienestu informēšanu un izsaukšanu.
5.2.
Ja pēc Izpildītāja mobilās reaģēšanas grupas ierašanās Objektā atklājas, ka
nepieciešama Pasūtītāja klātbūtne Objektā, tad par to Izpildītājs telefoniski ziņo
Uzturētāja pārstāvim, un veic Objekta papildus apsardzi līdz Uzturētāja pārstāvja
ierašanās brīdim.
5.3.
Gadījumā, ja pēc Izpildītāja sniegtās informācijas saņemšanas, attiecīgais
Uzturētāja pārstāvis atsakās ierasties Objektā, tad Izpildītājam par Uzturētāja pārstāvja
atteikumu ierasties jāpaziņo Pasūtītājam un tam ir tiesības pārtraukt Objekta papildus
fizisko apsardzi un atstāt Objektu.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Objekta fizisko apsardzi. Nepieciešamības
gadījumā, Līguma darbības laikā Izpildītāja pienākums ir nodrošināt papildu fizisko
apsardzi 1000 darba stundu apmērā. Pasūtītājs patur tiesības Līgumā paredzēto papildu
fizisko apsardzi izmantot mazākā apjomā.
5.5.
Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pēc Signalizācijas sistēmas signāla
saņemšanas telefoniski un paralēli e-pastā informēt Uzturētāju un Pasūtītāju par katru
trauksmi Objektos. Pēc ierašanās Objektā un tā apsekošanas informēt Uzturētāju un
Pasūtītāju par situāciju Objektā.
6. Līguma summa un norēķinu kārtība
6.1. Par viena Objekta tehnisko apsardzi Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 35,00
(trīsdesmit pieci eiro) mēnesī un PVN 21%, kopā EUR 42,35 (četrdesmit divi eiro un 35
centi) mēnesī.
6.2. Izpildītājs veic ātruma mērīšanas ierīces aprīkošanu ar Sistēmu, pieslēdz Sistēmu
AVC, saskaņā ar pievienoto izmaksu aprēķinu, Līguma 3. pielikums. Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru aprīkoto ar Sistēmu, nodoto un apsardzē pieņemto Objektu;
6.3. Samaksa veicama 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina
saņemšanas brīža.
6.4. Ja Pasūtītājs pieprasa fizisko apsardzi, Izpildītājam samaksa tiek noteikta,
vadoties no Objektā nodarbināto apsardzes darbinieku un/vai operatīvās grupas
darbinieku skaita, un darbinieka vienas darba stundas tarifa likmes EUR 4,00 (četri eiro)
un PVN 21%. Kopā par 1000 darba stundām EUR 4000,00 (četri tūkstoši) un PVN 21%.
6.5.
Kopējā Līguma summa Līguma noslēgšanas brīdī ir EUR 41 736,64
(četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit seši eiro un 64 centi ) un PVN 21%,
kopā EUR 50 501,33 (piecdesmit tūkstoši pieci simti viens eiro un 33 centi).
6.6.
Līgumā noteikto Pasūtītāja maksājumu kavējuma gadījumā Izpildītājs ir
tiesīgs iekasēt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no nokavētās summas par katru
nokavēto darba dienu.
6.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā ietverto Pušu pienākumu
izpildes. Līguma pārtraukšanas gadījumā Puses netiek atbrīvotas no līgumsoda samaksas.
6.8.
Visi maksājumi veicami pamatojoties uz Izpildītāja elektroniski
sagatavotiem un Pasūtītājam iesniegtajiem rēķiniem, bezskaidras naudas norēķinu veidā,

rēķinā norādītajā Izpildītāja norēķinu kontā.
7. Atbildība
7.1.
Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam
visus tiešos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai
nepienācīgas izpildes rezultātā, izņemot ikvienu no sekojošiem gadījumiem:
7.1.1. zaudējums radies, trešajām personām prettiesiski nodarot zaudējumus
Objektam, ja Izpildītājs nav saņēmis no Sistēmas trauksmes signālu, un tas ir
pierādāms;
7.1.2. zaudējums radies trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida
Objekta apdraudējuma rezultātā gadījumā, ja Pasūtītājs vai kāda no pārējām Objektus
apkalpojošām personām (t.sk. Uzturētājs), nav nodrošinājusi Sistēmas koda slepenību vai
ir nodevusi Sistēmas kodu personai, uz kuru tas neattiecas un tas ir pierādams;
7.1.3. nepārvaramas varas gadījumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar streiku,
ugunsgrēku, karu, jebkāda veida terora aktu u.c.;
7.1.4. zaudējums radies tādu apstākļu dēļ, par kuru nodrošināšanu vai
neiestāšanos, vai novēršanu ir atbildīgs Pasūtītājs.
7.2.
Puses ir atbildīgas par to, lai netiktu izpaustas svešām personām Sistēmas
lietošanas noteikumi, pieejas kodi un cita informācija.
7.3.
Pasūtītājs ir atbildīgs par Sistēmas bojājumiem, kas radušies, ar Pasūtītāju
saistītu un no Pasūtītāja atkarīgu personu rīcības rezultātā. Pasūtītājs ir atbildīgs par
zaudējumiem, kas radušies, ja Pasūtītājs sniedzis Izpildītājam nepatiesu informāciju.
Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par jebkuru zaudējumu par kuru Izpildītājs ir
atbildīgs.
7.4.
Par Līguma 2.7.punktā norādītā Pasūtītāja pieprasījuma neizpildi, ko
apliecina Pasūtītāja sastādīts akts, par Līguma 2.9.punktā norādītā apdrošināšanas līguma
un/vai polises neiesniegšanu Izpildītājs maksā līgumsodu Līguma 6.1.punktā noteiktās
mēneša maksājuma summas desmitkāršā apmērā.
7.5.
Par Līguma 1.3.punktā norādītā mobilās reaģēšanas grupas maksimālā
ierašanās laika neievērošanu un kavējumu Izpildītājs maksā līgumsodu Līguma 6.1.punktā
noteiktās mēneša maksājuma summas trīskāršā apmērā. Ierašanās laiks tiek noteikts brīdī,
kad apsardzes darbinieks, nokļuvis pie Objekta, no kurienes ir pienācis trauksmes signāls,
veicis Objekta apsekošanu un telefoniski informē par situāciju Uzturētāju.
7.6.

Līgumsoda samaksa veicama saskaņā Pasūtītāja rēķinā norādīto.

7.7.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt operatīvās grupas spēju ierasties Objektā
Līgumā noteiktajā laikā, par to Izpildītāju iepriekš nebrīdinot.
8. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9. Sistēmas lietošana
9.1.
Izpildītājs, parakstot Aktu par tehniskās apsardzes uzsākšanu saskaņā ar
šo Līgumu, apliecina, ka ir Pasūtītājam izskaidroti Sistēmas efektīvas darbības nosacījumi,
veikta Sistēmas darbības instruktāža.
9.2.

Pasūtītāja vai trešo personu pārvaldījumā esošu elektroenerģijas iekārtu

vai sakaru iekārtu darbības pārtraukumu gadījumā Izpildītājam jāveic viss iespējamais to
nelabvēlīgi seku novēršanai. Izpildītājam par šādu traucējumu iestāšanos nekavējoties
jāpaziņo Uzturētājam un Pasūtītājam, ja tas nav izdarīts, Izpildītājs ir atbildīgs par
Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem.
9.3.
Izpildītājam ir jāizvērtē apsardzes vadības centrā (AVC) saņemto
apsardzes signalizācijas Sistēmas signāli un nepieciešamības gadījumā jāveic visas
darbības to nepārtrauktai saņemšanai. Nepietiekama signāla gadījumā Izpildītājam ir par to
nekavējoties jāinformē Uzturētāju un Pasūtītāju.
9.4.
Izpildītājs veic Sistēmas darbības un atbilstības regulāru pārbaudi. Sakaru
ierīcei jānodrošina nepārtrauktu Sistēmas kontroli – pārraides kanāliem jānodrošina
kontrole ar intervālu no 300 līdz 3600 sekundēm.
10.Izpildītāja tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu un izbeigt līgumu
10.1. 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 5 (piecas) darba dienas iepriekš
rakstveidā brīdinot Pasūtītāju.
10.2. Izpildītājam ir tiesības Izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem.
10.3. Ja Izpildītājam nav iespējas nodrošināt Līgumā ietverto Izpildītāja
pienākumu pienācīgu izpildi tādu iemeslu dēļ, kas nav jebkādā veidā atkarīgi no
Izpildītāja, Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu pirms tā termiņa, par to
rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
10.4. Izpildītājs nekādā gadījumā neatbild par Sistēmas darbību gadījumā, ja
pakalpojumu sniegšana apturēta saskaņā ar šo Līgumu vai arī šis Līgums izbeidzies vai
izbeigts.
11. Pasūtītāja tiesības izbeigt līgumu
11.1. 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.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski brīdinot
Izpildītāju 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās
prasības.
12. Līguma izbeigšanas sekas
Līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā Pasūtītāja pienākums ir pilnīgi
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Līguma termiņa notecēšanas vai pirmstermiņa izbeigšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas.
13. Pasūtītāja paziņošanas pienākums
13.1.
Pasūtītājs apņemas paziņot Izpildītājam par Objektu konstrukcijas
bojājumiem, un citiem līdzīgiem apstākļiem, kas var ietekmēt tehnisko apsardzi.
13.2.

Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājiem jebkuras tā rīcībā esošās ziņas par

Objekta iespējamu konkrētu apdraudējumu, un savu iespēju robežās censties to novērst.
14. Pasūtītāja apliecinājumi.
14.1 Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka viņam ir Objektu
valdījuma tiesības, t.sk. tiesības nepieļaut citu personu rīkošanos ar Objektiem bez
Pasūtītāja piekrišanas.
14.2 Izpildītājam ir tiesības Pasūtītāja vārdā kopīgi ar attiecīgu apdrošināšanas
sabiedrību pārbaudīt jebkuru Pasūtītāja zaudējumu gadījumu apstākļus, par kuriem
Izpildītājs, iespējams, ir atbildīgs. Šādā gadījumā Pasūtītājs apņemas sadarboties un
sniegt Izpildītājam patiesu un tā rīcībā esošo informāciju par attiecīgo zaudējumu
gadījumu.
15. Strīdu risināšana
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.
16. Citi noteikumi
16.1. 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.
16.2. Izpildītājam nav tiesības ar Līgumu uzņemtās saistības nodot trešajām
personām, bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Vienotais reģ. Nr. 40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
Kods PARXLV22
AS ”Citadele Banka”
Tālr. 67025750, fax 67828301

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