LĪGUMS Nr.
Rīgā

2015.gada 17.novembrī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes priekšsēdētāja
A.Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz Valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā
“Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA “SIGNUM”, tās valdes priekšsēdētāja V.Upenieka personā, kurš rīkojas saskaņā
ar Statūtiem, tālāk tekstā sauktu “Izpildītājs” no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma
id.Nr.CSDD 2015/81 rezultātiem, vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs izstrādā, izgatavo un piegādā Pasūtītājam
transportlīdzekļu identifikācijas kartes CSDD Jūrmalas nodaļas vajadzībām (turpmāk –
kartes) atbilstoši tehniskajai specifikācijai Līguma pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Pušu saistības
2.1. IZPILDĪTĀJS APŅEMAS:
2.1.1. izgatavot 17 000 gab. (septiņpadsmit tūkstoši) kartes un piegādāt tās CSDD
Jūrmalas nodaļai, Jūrmalā, Slokas ielā 75, līdz 2015.gada 14.decembrim;
2.1.2. nodrošināt pielīmējamo karšu materiālu otrreizējas izmantošanas
neiespējamību, garantējot viņa fizisku sairumu noņemšanas procesā;
2.1.3. uzlīmēt speciālo hologrammas uzlīmi, lai nodrošinātu caurlaižu materiālu
viltošanas neiespējamību;
2.1.4. garantēt karšu krāsu noturību pret saules staru iedarbību vismaz vienu gadu;
2.1.5. atbilstoši stingrās uzskaites prasībām, nodrošināt nepārtrauktu caurlaides
materiālu numerāciju no 00001 līdz 17000, un nepieļaut šo materiālu izgatavošanu vairāk
par Pasūtītāja noteikto daudzumu;
2.1.6. izgatavošanas un uzglabāšanas procesā nepieļaut trešo personu pieeju stingrās
uzskaites karšu materiāliem, kā arī bez tiesiska pamata nenodot tos trešajām personām;
2.1.7. nodrošināt karšu drošu piegādi un iepakojumu tā, lai kartes netiktu pakļautas
atmosfēras iedarbībai vai bojātas piegādes laikā, kā arī lai nepieļautu trešo personu
piekļuvi kartēm vai to pazušanu;
2.1.8. apņemas pēc visu piegādājamo karšu izgatavošanas pabeigšanas nodot
Pasūtītājam oriģinālo hologrāfisko matricu.
2.2. PASŪTĪTĀJS APŅEMAS:
2.2.1. nodot Izpildītājam uz laiku oriģinālo hologrāfisko matricu bezmaksas lietošanā,
lai nodrošinātu karšu izgatavošanu. Matrica tiek nodota, pusēm par to parakstot
pieņemšanas nodošanas aktu;
2.2.2. pieņemt atbilstoši tehniskajai specifikācijai Izpildītāja izgatavotās un piegādātās
kartes;
2.2.3. apņemas apmaksāt par izgatavotajām un piegādātajām kartēm šī Līguma
3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.3. Par Izpildītāja līgumsaistību izpildes termiņu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs un
Izpildītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu.
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība.
3.1. Vienas izgatavotās un piegādātās kartes cena ir EUR 0,71 (nulle eiro71 cents) bez
PVN 21% .
3.2. Līguma summa par 17000 gab. karšu izgatavošanu un piegādi ir EUR 12070,00
(divpadsmit tūkstoši septiņdesmit eiro un 00 centi), un PVN 21% EUR 2534,70 (divi
tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri eiro 70 centi), kopā EUR 14604,70 (četrpadsmit
tūkstoši seši simti četri eiro un 70 centi).
3.3. Šī līguma 3.2.punktā minēto summu Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4. Atbildība.
4.1. Ja kartes netiek izgatavotas un piegādātas līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs
maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.
4.2. Ja Izpildītājs ir piegādājis bojātus, nekvalitatīvus, tajā skaitā, tehniskajai
specifikācijai neatbilstošas kartes, Izpildītājs bojāto vai nekvalitatīvo karšu vietā izgatavo
un piegādā jaunas kartes uz sava rēķina.
4.3. Ja Pasūtītājs šī Līguma 3.3.punktā noteiktajā laikā nav veicis norēķinus par
izgatavotām un piegādātajām kartēm, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no
Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.
4.4. Puses sedz zaudējumus, kas radušies otrai pusei Līguma saistību nekvalitatīvas
izpildes rezultātā.
5. Nobeiguma noteikumi.
5.1. Puses vienojas, ka visi strīdi, kas pusēm varētu rasties šī līguma izpildes gaitā,
tiks risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja kādu no pusēm sarunu rezultāti neapmierina, puse
ir tiesīga celt prasību tiesā pēc piekritības.
5.2. Visas izmaiņas šajā līgumā izdarāmas rakstveidā un apliecināmas tādā pašā
kārtībā, kā šis līgums.
5.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai
izpildei.
5.4. Līgums sastādīts uz divām lapām ar pielikumu uz vienas lapas, trīs eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs ir Izpildītājam, otrs Pasūtītājam un trešais CSDD Jūrmalas
nodaļai.
6. Pušu juridiskās adreses.
Pasūtītājs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
LV - 1001, Rīgā, Miera ielā 25
A/s „Citadele banka” , kods PARXLV22
konta Nr.LV75PARX0000118181018
VRN 40003345734

Uzņēmējs
SIA „SIGNUM”
LV - 3001, Lietuvas šoseja 2E, Jelgava
A/s „Swedbank”, kods HABALV22
konta Nr.LV97HABA0551003713953
VRN 40003175968

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs

________________________
A.Lukstiņš

______________________
V.Upenieks

