L Ī G U M S Nr. __________
Rīgā,

2015.gada __.septembrī

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk
tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PRO-BALTIC”, tās valdes locekles Natālijas
Kacevičas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,
un
biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, tās valdes
priekšsēdētāja Jura Stengrevica personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā –
Maksātājs, no trešās puses,
visi kopā turpmāk saukti par Pusēm, bet katrs atsevišķi par Pusi,
pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības padomes (2015. gada 26. janvāra sēdes protokols)
lēmuma 7.3. apakšpunktu piešķirt valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
finanšu līdzekļus satiksmes drošības kampaņai par mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību
vai aktuālu satiksmes drošības tēmu atkarībā no otrā pusgada statistikas datu analīzes
rezultātiem no apdrošināšanas līdzekļiem, ko apdrošinātāji ceļu satiksmes negadījumu
novēršanas pasākumu veikšanai ieskaita biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju
birojs” kontā saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likumu,
pamatojoties uz iepirkuma „Gaismu atstarojošās vestes: apdruka un piegāde” (id.nr.
CSDD 2015/65) rezultātiem,
noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto:
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs, ievērojot Līguma 1.pielikumā pievienoto tehnisko
specifikāciju, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, apdrukā un piegādā Pasūtītājam
20 000 gaismu atstarojošas vestes (turpmāk – Pasūtījums).
Maksātājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
Pasūtītāja un Maksātāja pienākumi un tiesības
Pasūtītājs nosūta Izpildītājam gaismas atstarojošo vestu (turpmāk – Vestes) apdrukai
nepieciešamo informāciju (logotipus) elektroniskā veidā uz Līgumā norādīto Izpildītāja
e-pasta adresi;
Pasūtītājs saskaņo ar Maksātāju Vestu dizainu, nosūtot to uz e-pastu ltab@ltab.lv. Ja
Maksātājs nesniedz savus iebildumus vienas darba dienu laikā pēc Vestes dizaina
nosūtīšanas uz e-pasta adresi ltab@ltab.lv, Vestes dizains uzskatām par saskaņotu 2.
(otrajā) darba dienā;
Maksātājs veic samaksu par Pasūtījumu saskaņā ar Līguma 4.punktu. Ja Maksātājs
neveic Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksu Līgumā noteiktā termiņā, tad tam ir
pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par
katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Maksātāju no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu no Pasūtītāja puses ir tiesības parakstīt CSDD
Sabiedrisko attiecību daļas priekšniekam Jānim Aizporam, tālr. 67025730,
janis.aizpors@csdd.gov.lv.

Izpildītāja pienākumi un tiesības:
Izpildītājs pirms apdrukas veikšanas saskaņo ar Pasūtītāju Vestu dizainu. Ja Pasūtītājs
nesniedz savus iebildumus 2 (divu) darba dienu laikā pēc Vestes dizaina nosūtīšanas uz
e-pasta adresi natalija.kacevica@probaltic.lv, Vestes dizains uzskatāms par saskaņotu
3.(trešajā) darba dienā;
3.2. Izpildītājs apņemas 20 000 Vestes piegādāt Pasūtītājam šādā kārtībā:
3.2.1. ne mazāk kā 6000 Vestes – ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
3.2.2. atlikušās Vestes – līdz 2015.gada 10.novembrim.
3.3. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtījumu uz adresi Miera iela 25, Rīga.
3.4. Līguma 3.2.1. un 3.2.2. punktā minētās piegādes tiek uzskatītas par paveiktām, ja abas
Puses par katru no piegādēm parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu.
3.5. Ja piegādātās Vestes neatbilst Līguma tehniskajā specifikācijā minētajiem
nosacījumiem vai tās ir acīmredzami nekvalitatīvas, Pasūtītājs tās nepieņem un
pieņemšanas-nodošanas aktu neparaksta. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem
līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā.
3.6. Ja Izpildītājs nepiegādā Vestes Pasūtītājam līguma noteiktos termiņos, tad tam ir
pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru
kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes.
3.7. Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu no Izpildītāja puses ir tiesības parakstīt SIA
„PRO-BALTIC” valdes loceklei Natālijai Kacevičai, tālr.67201190, Mob.t. 26319396,
e-pasts: natalija.kacevica@probaltic.lv
3.
3.1.

Līguma summa un norēķinu kārtība
Līguma summa par Pasūtījuma izpildi ir 28 720,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši
septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% 6 031,20 EUR (seši tūkstoši
trīsdesmit viens euro un 20 centi), summa kopā 34 751,20 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši
septiņi simti piecdesmit viens euro un 20 centi).
4.2. Līguma kopējā summa Izpildītājam tiek apmaksāta šādos termiņos un kārtībā:
4.2.1. priekšapmaksu – 30% apmērā no Līguma kopējās summas – 8 616,00 EUR (astoņi
tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi) un PVN 21% 1 809,36 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti deviņi euro un 36 centi), summa kopā 10 425,36 EUR (desmit
tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro un 36 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam 7
(septiņu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina, kurā norādīts,
ka Pasūtījuma saņēmējs būs Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas;
4.2.2. pēcapmaksu – 70% apmērā no Līguma kopējās summas – 20 104,00 EUR (divdesmit
tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% 4 221,84 EUR (četri
tūkstoši divi simti divdesmit viens euro un 84 centi), summa kopā 24 325,84 EUR
(divdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 84 centi), Maksātājs samaksā
pēc 2015.gada 1.novembra 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc abu Līguma 3.4. punkta
minēto pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja rēķina, kurā norādīts, ka
Pasūtījuma saņēmējs ir Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
4.3. Apmaksas tiek uzskatītas par notikušām brīdī, kad Maksātājs ir iesniedzis bankā
maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz rēķinā norādīto Izpildītāja
norēķinu kontu vai veicis apmaksu internetbankā, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz
Izpildītāja norēķinu kontu.
4.
4.1.

5.

Garantijas
Līgumslēdzējas puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un
uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
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6.

Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un tiek noslēgts līdz Līguma saistību izpildei.

7.
7.1

Nepārvarama vara (Force Majeure)
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie tādiem
nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi zemestrīces, kara darbība, valsts varas un
pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu
kontrolei.
Līguma pusei, kas nokļuvusi nepārvarams varas (Force Majeure) apstākļos, bez
kavēšanās jāinformē par to pārējās Puses rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Force
Majeure iestāšanās.
Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par vienu mēnesi, katrai Līguma pusei
ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Šajā gadījumā neviena Līguma puse nevar
prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, atlīdzību.

7.2.

7.3.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

9.

Strīdu izskatīšanas kārtība un citi noteikumi
Visus strīdus un domstarpības, kas radušies pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina
pārrunu ceļā.
Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot
Līgumu spēkā esošo likumu prasībām.
Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā būs spēkā tikai tad, kad tie tiks izteikti
rakstveidā un būs visu Līguma pušu pilnvarotu personu parakstīti.
Līguma pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu pušu
parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti

Pasūtītājs
Valsts akciju sabiedrība
“Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga,
LV-1001
Reģ. Nr. 40003345734
PVN reģ.nr. LV40003345734
A/s „Citadele banka”
kods PARXLV22
Konts:
LV75PARX0000118181018

_______________________
Valdes priekšsēdētājs
A. Lukstiņš

Maksātājs
Biedrība “Latvijas
Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs”
Lomonosova iela 9, Rīga,
LV-1019
Reģ. nr. 40008084453

Izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību PRO-BALTIC

A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts:
LV62HABA0551008165234

A/S „Swedbank” Kods:
HABALV22
Konts:
LV56HABA0551014164986

______________________
Valdes priekšsēdētājs
J.Stengrevics

_______________________
Valdes locekle
Natālija Kaceviča
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Valguma iela 5-2, Rīga,
LV1048
Reģ. Nr. 400063850621

