Id.Nr. CSDD 2016/04

Līgums
Rīgā

2016.gada 22.aprīlī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), vienotais reģ. nr. 40003345734,
tās Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata,
turpmāk – "pasūtītājs", no vienas puses,
un SIA “Timesaving”, vienotais reģ. nr. 40003948967, tās valdes priekšsēdētāja
Viestura Lasmaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – "piegādātājs", no otras
puses, pamatojoties uz iepirkuma “Industriālo kodu skenēšanas ierīču (skeneru) piegāde”
(id.nr. CSDD 2016/04) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs saskaņā ar pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai
(Pielikums) Pasūtītājam piegādā 100 (viens simts) industriālo kodu skenēšanas ierīču
(skeneru) Honeywell Granit 1910i komplektā ar datu kabeli un statīvu (turpmāk – skeneri).
1.2. Skeneru tehniskie dati ir norādīti tehniskajā specifikācijā Līguma pielikumā, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Skeneru piegādes noteikumi
2.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus
skenerus, ievērojot Līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību.
2.2. Piegādātājs piegādā skenerus CSDD Rīgas nodaļā Bauskas ielā 86 Rīgā 2 (divu)
nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
2.3. Par skeneru nodošanu Pasūtītājam un tā pieņemšanu īpašumā, puses paraksta
pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Skeneru pieņemšanasnodošanas aktus ir tiesīgi parakstīt:
2.3.1. no Piegādātāja puses – SIA „Timesaving” valdes priekšsēdētājs Viesturs
Lasmanis;
2.3.2. no Pasūtītāja puses – CSDD Rīgas nodaļas tehnisko iekārtu speciālists Armands
Jātnieks.
3. Garantijas saistību noteikumi
3.1. Skeneru garantijas termiņš ir 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas brīža.
3.2. Skenera atteikuma vai bojājuma gadījumā, Piegādātājam, iepriekš saskaņojot ar
Pasūtītāju, ir pienākums veikt to kvalitatīvu remontu pēc iespējas īsākā laikā.
3.3. Gadījumā, ja skeneris vai kāda no tā komplekta sastāvdaļām ir neatgriezeniski
bojāta, Piegādātājam ne vēlāk kā 1 mēneša laikā jāpiegādā jauns skeneris vai bojātā
sastāvdaļa.
3.4. Remontdarbu un piegādes izmaksas garantijas saistību laikā sedz Piegādātājs.
4. Līgumcena un samaksas kārtība
4.1. Līgumcena par skeneru piegādi ir 30955,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti
piecdesmit pieci eiro un 00 centi) un PVN 21% 6500,55 EUR (seši tūkstoši pieci simti eiro un
55 centi), kopā 37455,55 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro un
55 centi).
4.2. Pasūtītājs Līguma 4.1.punktā noteikto Līgumcenu apmaksā šādi:
4.2.1. priekšapmaksu 20% apmērā no Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā no
Līguma noslēgšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas;
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4.2.2. atlikušo summu 80% apmērā no Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
skeneru pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas.
5. Atbildība
5.1. Ja skeneru piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, tas Pasūtītājam maksā
līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% no Līguma 4.1.punktā noteiktās kopējās summas.
5.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam
līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā
maksājuma summas.
5.3. Ja Piegādātājs skenerus nepiegādā Līgumā paredzētajā termiņā un Pasūtītājs lauž
Līgumu, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam saskaņā ar Līguma
4.2.1.apakšpunktu saņemto priekšapmaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas brīža.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies
no līgumsaistību neizpildes, un no saistību izpildes.
6. Nepārvarama vara
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 30 dienām, puses vienojas par tālāko
Līguma izpildes gaitu.
7. Līguma darbības laiks
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina
vienošanās ceļā. Vienošanās ir spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas.
8.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi
9.1. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
9.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
9.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to sastādīta
vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.
9.4. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija
10.1. Visus ar Līgumu saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz
Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos
gadījumos paziņojumus puses ir tiesīgas nosūtīt arī uz e-pastu.
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10.2. Pasūtītājs un Piegādātājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu
reģistrēto un pasta adrešu maiņu.
10.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi
attiecīgu vēstuli vai e-pastu.
10.4. Pasūtītāja kontaktpersona: Transportlīdzekļu tehniskās kontroles un sertifikācijas
inspekcijas priekšnieka vietnieks Aldis Adiņš, e-pasta adrese aldis.adins@csdd.gov.lv, mob.
tālr. 26477722;
10.5. Piegādātāja kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājs Viesturs Lasmanis, e-pasta
adrese viesturs@timesaving.lv, mob. tālr. 29110113.
11. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti
Pasūtītājs

Piegādātājs

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. nr. 40003345734
AS „Citadele banka”, kods PARXLV22
konta nr. LV75PARX0000118181018

SIA “Timesaving”
Zemitāna iela 6, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. nr. 40003948967
AS Swedbank, kods HABALV22
Konta nr. LV34HABA0551017840809

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Valdes priekšsēdētājs V.Lasmanis
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Pielikums
2016.gada 20.aprīļa līgumam ________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Parametrs
skeneris
Komplektācija

statīvs

USB kabelis
Izmantojamā tehnoloģija
Skenēšanas ātrums
1D viendimensiju
Izšķirtspēja (spēja
kodiem
nolasīt kodu, kura
tievākās līnijas
2D divdimensiju
platums ir)
kodiem
1D viendimensiju
Lasīšanas attālums
kodiem
(spēja nolasīt kodu,
kura tievākās līnijas
2D divdimensiju
platums ir)
kodiem
Augstuma leņķis:
Skenēšanas leņķi:
Slīpuma leņķis:
Minimālais koda kontrasts:
Darbības temperatūras diapazons:
Skenera svars:
Pieslēguma interfeisi:
Ražotāja garantētā triecienizturība (izturība
pret nokrišanu/sasišanu)
Putekļu un mitrumizturības standarts

Atbalstītie svītrkodu veidi:

Raksturojums
Granit 1910i
Nostiprināms pie darba virsmas, lai nodrošinātu
darbu brīvroku režīmā, ar maināmu skenera
novietojumu
3m
2D Area Imager (bez kustīgām detaļām)
No 381 līdz 610 (cm/sek)
0,127 mm
0,191 mm
Ne mazāk kā 5 cm
(0,127 mm)
Ne mazāk kā 10 cm
(0,191 mm)
45°
65°
20%
-30° līdz +50° C
300g
USB 2.0
Iztur līdz 50 kritieniem no 2m augstuma uz
betona/ līdz 5000 ripošanas no 1m augstuma
IP65
Lineārie kodi: Codabar, Code 11, Code 128, Code
32, Code 39, TCIF Linked Code 39, Code 93 and 93i,
EAN-13 (including Bookland EAN), EAN-13 with
Add-On, EAN-13 with Extended Coupon Code, EAN8, EAN-8 with Add-On, GS1 DataBar, GS1 DataBar
Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1-128,
Interleaved, Matrix, NEC, Straight 2 of 5 IATA,
Straight 2 of 5 Industrial, MSI, Telepen, UPC, UPC-A,
UPC-E, UPC-E1
2D divdimensiju kodi: Aztec Code, Code 49, Data
Matrix, GS1, GS1 DataBar Omnidirectional,
MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro
QR Code

Pasūtītājs

Piegādātājs

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Valdes priekšsēdētājs V.Lasmanis
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