LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma nr. __________
AS „Capital” līguma nr. L59/16
Rīgā

2016.gada ___._____

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes priekšsēdētāja Andra
Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs,
un
AS “Capital”, tās valdes locekļa Ivara Šulca personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Dokumentu skeneru piegāde” (id. Nr. CSDD
2016/18) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:
1.

Līguma priekšmets
Pasūtītājs pērk un Piegādātājs piegādā 13 (trīspadsmit) jaunus dokumentu
skenerus Fujitsu fi-7260, turpmāk – Prece, atbilstoši Līguma 1.pielikuma
tehniskajai specifikācijai.

2.
Piegādes kārtība, pušu tiesības un pienākumi
2.1. Piegādātājam ir jānodrošina Preces piegāde ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
Līguma noslēgšanas.
2.2. Preces piegādes vieta – Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004.
2.3. Puses ar Līguma izpildi saistītos jautājumos noteic šādas kontaktpersonas:
2.3.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Informātikas daļas priekšnieku Viesturu Ozoliņu,
tālr. 67025825, Viesturs.Ozolins@csdd.gov.lv;
2.3.2. no Piegādātāja puses – AS „Capital” projektu vadītāju Jāni Romanovski,
tālr. 67517838, e-pasts janis.romanovskis@capital.lv.
2.4. Pasūtītājs apņemas samaksāt par Preces piegādi Līguma 3.punktā noteiktajā
apmērā un kārtībā.
2.5. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces 2 (divu) gadu garantiju.
3.
Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa par Līguma 1.punktā minētās Preces piegādi ir EUR 14 001,00
(četrpadsmit tūkstoši viens eiro un 0 centi) un PVN 21% EUR 2940,21 (divi
tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 21 cents), kopā EUR 16941.21
(sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens eiro un 21 cents).
3.2. Pasūtītājs veic samaksu desmit darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un
Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, maksājumu veicot uz Piegādātāja rēķinā
norādīto bankas kontu.
4.
Samaksas kavējumi
4.1. Ja Preces piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas
par katru nokavēto dienu.

4.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru
nokavēto dienu.
4.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no Līguma kopējās vērtības.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies
no līgumsaistību neizpildes.
5.

Garantijas
Piegādātājam ir jānodrošina Preces garantijas saistību izpilde Līguma tehniskajā
specifikācijā (Līguma 1.pielikums) noteiktajā termiņā.

6.

Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi strīdi, kas varētu rasties par Līguma saistību izpildi starp Pusēm, tiks risināti
sarunu ceļā. Sarunu nesekmīga iznākuma gadījumā strīds tiks izšķirts Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

7.
Nepārvarama vara
7.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska
nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē šī līguma
pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības
rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
7.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no Nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanās brīža.
7.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko
Līguma izpildes gaitu.
8.
Līguma darbības laiks un izmaiņas
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu Līgumā
paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgums sagatavots divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, tajā skaitā Līguma
1.pielikums uz 1 lapas. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja sastādīta
vienošanās un to parakstījušas abas puses.
9.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Vien.reģ.Nr.40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
A/S „Citadele banka”
Kods: PARXLV22

AS „Capital”
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005
Vien. reģ.nr.: 40003088497
Konta Nr. LV19NDEA0000082836852
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš

Valdes loceklis Ivars Šulcs
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