LĪGUMS Nr.
Rīgā

2015.gada 30.oktobrī

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD)
valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MKLA” tās valdes locekļa Jāņa
Bukovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras
puses,
abas puses kopā turpmāk tekstā – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Transportēšanas pakalpojuma nodrošināšana” (id.
nr. CSDD 2015/79) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt CSDD aprīkojuma
transportēšanas pakalpojumus no CSDD Pārvaldes ēkas telpām, kas atrodas Miera ielā
25, Rīgā uz CSDD Rīgas Motormuzeja ēkas telpām S.Eizenšteina ielā 6, Rīgā un CSDD
Rīgas nodaļas ēkas telpām Bauskas ielu 86, Rīgā (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
Tehniskā specifikācija ir pievienota Līgumam kā pielikums Nr.1 un ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma izpildes kārtība un termiņi
2.1. Pakalpojuma izpildes termiņš – 40 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža
un darbu uzsākšanas akta parakstīšanas.
2.2. Vienu reizi 10 dienās Puses apkopo iepriekš veikto transportēšanas
pakalpojumu skaitu, maršrutu un pārvesto aprīkojuma vienību skaitu, sagatavo un
paraksta darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un
iesniegšanai Pasūtītājam.
2.3. Līguma 2.2.punktā minēto pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgi parakstīt:
2.3.1. Pasūtītāja vārdā – CSDD Vispārējās daļas sagādes un saimniecības
speciālists Roberts Skudra;
2.3.2. Izpildītāja vārdā – SIA „MKLA” valdes loceklis Jānis Bukovskis.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā veiktajiem transportēšanas darbiem
ir EUR 13881,50 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro un 50 centi)
un PVN 21% EUR 2 915,12 (divi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit eiro un 12 centi),
kopā EUR 16 796,62 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši eiro un 62
centi).
3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem pārvadājumiem ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz
Izpildītāja šajā Līgumā norādīto bankas kontu.
4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. saskaņot un vienoties ar Izpildītāju par katras aprīkojuma transportēšanas
laiku un vienību skaitu;
4.1.2. nodrošināt Pasūtītāja darbinieka klātbūtni katras aprīkojuma uzkraušanas
un izkraušanas laikā;
4.1.3. norādīt katras aprīkojuma vienības demontāžas un montāžas
(uzstādīšanas) telpas;
4.1.4. parakstīt Līguma 2.2.punktā norādīto darbu pieņemšanas nodošanas aktu
par iepriekš veikto pārvadājumu skaitu;
4.2. Pasūtītājam ir tiesības norādīt citu maršrutu, kas nav minēts tehniskajā
specifikācijā. Puses to atspoguļo Līguma 2.2.punktā norādītajā darbu pieņemšanas
nodošanas aktā, t.sk. norādot maršruta attālumu vienā virzienā.
4.3. Izpildītājs apņemas:
4.3.1. nodrošināt transportēšanas pakalpojumu saskaņā ar Līguma tehnisko
specifikāciju un Līgumā paredzētajā termiņā;
4.3.2. veikt katras aprīkojuma vienības demontāžu un montāžu Pasūtītāja
norādītās telpās;
4.3.3. vienoties ar Pasūtītāja pārstāvi – CSDD Vispārējas daļas sagādes un
saimniecības
speciālistu
Robertu
Skudru
(t.29263330,
e-pasts:
roberts.skudra@csdd.gov.lv) par katra konkrēta aprīkojuma transportēšanas veidu un
laiku;
4.3.4. katras aprīkojuma vienības uzkraušanu, pārvešanu un izkraušanu veikt
tikai atbildīgā Pasūtītāja darbinieka uzraudzībā un sekojot atbildīgā darbinieka
norādēm;
4.3.5. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas
tam kļuvusi zināma pildot Pasūtītāja doto uzdevumu.
5. Pušu atbildība
5.1. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātā rēķina
summas.
5.2. Par Līguma 2.1.punktā noteikto pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
5.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par pārvedamā aprīkojuma saglabāšanu
demontāžas, uzkraušanas, transportēšanas, izkraušanas un montāžas laikā, t.sk.
nodrošinot to uzstādīšanu un montāžu tādā stāvoklī, kādā tie atrodas pirms to
pārvešanas uz jaunām telpām.
6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju,
Puses apņemas risināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā, strīdus atrisināt
nav izdevies, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
7. Nepārvarama vara
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7.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu
apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militāras akcijas,
ekonomiskās blokādes u.tml., saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par periodu, kas
vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Pusei, kura
atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums sniegt otrai Pusei rakstveida
ziņojumu ar kompetentu iestāžu oficiālu apstiprinājumu par nepārvaramas varas
apstākļu esamību.
8. Citi noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā
noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Jebkādiem Līguma grozījumiem vai papildinājumiem ir jābūt rakstiskiem
un Pušu parakstītiem un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) oriģināleksemplāros latviešu valodā un sastāv
no 5 (piecām) lapām katrs, t.sk. viena pielikuma uz divām lapām. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai Pusei paliek viens Līguma eksemplārs.
9. Pušu paraksti un rekvizīti:
Pasūtītājs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Vien. reģ. nr. 40003345734
Banka: AS „Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV75PARX0000118181018

Izpildītājs
SIA “MKLA”
Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067
Vien. reģ. nr. 40003375071
Banka: AB.LV Banka
Kods: AIZK LV 22
Konts: LV26AIZK0001130009444

Valdes loceklis

Valdes loceklis

______________Imants Paeglītis

______________Jānis Bukovskis
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1.pielikums
2015.gada 30.oktobra līgumam nr. _____
starp VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
un SIA „MKLA”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Transportēšanas maršruts no CSDD Rīgas administratīvās ēkas Miera ielā 25,
Rīga uz CSDD Rīgas Motormuzeja ēku S.Eizenšteina iela 6, Rīga un CSDD Rīgas
nodaļas ēku Bauskas ielā 86, Rīga. Aptuvenais attālums vienā virzienā ir 8-10 km.
2. Kopumā paredzēts pārvest aptuveni 700 dažādas vienības, no kurām 150
kastes ar arhīva materiāliem, 200 kastes ar biroja inventāru, saimniecības, kancelejas
precēm un datortehniku, kā arī 350 vienības ar telpu aprīkojumu (galdi, skapji, atvilktņu
bloki, arhīva plaukti, mapes, krēsli), turpmāk tekstā - Aprīkojums. Ar pārvedamo
Aprīkojumu un inventāru var iepazīties CSDD administratīvās ēkas telpās Miera ielā
25, Rīgā. Kontaktpersona Vispārējās daļas sagādes un saimniecības speciālists Roberts
Skudra, tālr. 29263330.
3. Pārvedamā Aprīkojuma masa var sasniedz līdz 80 kg uz vienu vienību ar
maksimāliem gabarītiem 3000x1000x1000 mm (garums /augstums/platums).
Aprīkojuma pārvietošana notiek ar transportlīdzekļiem, kuriem ir slēgta kravas kaste.
Ir jāparedz drošības pasākumi viegli plīstoša Aprīkojuma pārvadāšanas laikā.
4. Transportēšanas laikiem un grafikam jābūt pietiekami elastīgam ar iespēju
saskaņot un vienoties par konkrētā Aprīkojuma vienības transportēšanas veidu un laiku.
5. Aprīkojuma transportēšanas pakalpojuma apjoms un specifika ir noteikta
līguma 2.pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Transportējamām vienībām jānodrošina to stabila un droša fiksācija
transportēšanas laikā, tā lai nerastos tiem bojājumi.
7. Vienību uzkraušana, pārvešana un uzstādīšana iespējama tikai CSDD
atbildīgā darbinieka uzraudzībā un sekojot atbildīgā darbinieka norādēm.
8.Transportēšanas tehnikai jābūt tehniskā kārtībā, ar iespēju vedamo
aprīkojumu brīvi uzkraut un nolaist tam paredzētajā vietā bez citas tehnikas palīdzības.
9. Aprīkojums ir jāpārved ne vēlāk kā 40 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un
darbu uzsākšanas akta parakstīšanas. Par Aprīkojuma pārvešanas apjomiem un
specifiku attiecīgajā dienā pretendents vienojas ar CSDD Vispārējās daļas sagādes un
saimniecības speciālistu Robertu Skudru, tālr. 29263330.
10. Katras nedēļas noslēgumā puses sagatavo un paraksta pieņemšanas
nodošanas aktu par attiecīgās nedēļas pārvadājumu skaitu, pārvestajām vienībām.
11. Izpildītājs ir atbildīgs par pārvedamā Aprīkojuma saglabāšanu uzkraušanas,
transportēšanas un montāžas laikā.
12. Izpildītājam ir jāņem vērā, ka pakalpojuma sniegšanas laikā ir iespējama
pārvadājamā apjoma pieaugums + 5% apmērā.
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Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Vien.reģ.nr.40003345734
Banka: AS „Citadele banka”
kods: PARXLV22
Konts: LV75PARX0000118181018

Izpildītājs
SIA “MKLA”
Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067
Vien. reģ. nr. 40003375071
Banka: AB.LV Banka
Kods: AIZK LV 22
Konts: LV26AIZK0001130009444

Valdes loceklis

Valdes loceklis

__________ Imants Paeglītis

______________Jānis Bukovskis
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