LĪGUMS Nr.
Rīga

2015.gada 15.oktobrī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD), tās valdes priekšsēdētāja
Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Lattelecom”, tās pilnvarotā persona Raimonds Kozlovskis, kurš darbojas
saskaņā ar 2015.gada 02.janvāra pilnvaru Nr.28-3/26, turpmāk – Piegādātājs, no otras
puses, turpmāk – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „IP telefonu un programmatūras licenču piegāde” (id.
Nr. CSDD 2015/70) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt 120 Cisco IP telefonus ar
atbilstošām Cisco programmatūras licencēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Līguma 1.pielikumā, turpmāk – prece, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Piegādātājs nodrošina garantijas saistību izpildi ne mazāk kā Līguma 1.pielikuma
tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.
2.

Pušu saistības

2.1. Piegādātājam ir pienākums piegādāt preci Miera ielā 25, Rīgā 30 dienu laikā no
Līguma noslēgšanas brīža. Preču piegādes dienā Puses paraksta preču pavadzīmi,
ja piegādātās Preces atbilst Līguma nosacījumiem.
2.2. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par veikto piegādi saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
3.

Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa ir EUR 34 032,62 (trīsdesmit četri tūkstoši trīsdesmit divi eiro un
62 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 7 146,85 (septiņi tūkstoši viens simts
četrdesmit seši eiro un 85 centi), kopā ar PVN 21% EUR 41 179,47 (četrdesmit
viens tūkstotis viens simts septiņdesmit deviņi eiro un 47 centi).
3.2. Pasūtītājs veic samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, maksājumu veicot uz Piegādātāja
rēķinā norādīto bankas kontu.
4.

Līgumsods

4.1. Ja Piegādātājs nepiegādā preci Līgumā paredzētajā termiņā, Piegādātājs maksā
līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk
par 10% no Līguma summas.
4.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs
maksā Piegādātājam soda naudu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavēto
dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma summas.

5.

Nepārvarama vara

5.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu
dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas,
blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, eksporta
aizliegums preču ražotājvalstī, saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski
vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto
aizkavēšanos.
5.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga
atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt
zaudējuma atlīdzināšanu.
5.3. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu)
darba dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
6.

Domstarpības un strīdi

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses
risina savstarpēju pārrunu ceļā.
6.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, izskata
Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.

Citi nosacījumi

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu
Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā
tikai pēc to abpusējas apstiprināšanas.

8.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Vien. reģ. Nr. 40003345734

Piegādātājs:
SIA „Lattelecom”
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Vienotais reģistrācijas Nr.40003052786

Norēķinu konts: LV75PARX0000118181018

Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
Banka :A/S „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22

Banka :A/S „Citadele banka”
Bankas kods PARXLV22
Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Pilnvarotā persona Raimonds Kozlovskis
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