LĪGUMS Nr. 04-13/373 (CS.5-15/133)
par stacionāro metāla detektoru piegādi un uzstādīšanu tiesu namos
Rīgā

2015. gada 15.decembrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā,
kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Citrus Solutions”, reģistrācijas numurs LV50003752271, juridiskā adrese:
Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084, tās valdes priekšsēdētāja Mika Stūrīša personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses,
Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, pamatojoties uz
atklāta konkursa „Stacionāro metāla detektoru piegāde un uzstādīšana tiesu namos”,
identifikācijas numurs TNA2015/31, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums.
1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs pārdod, piegādā un uzstāda 48 (četrdesmit astoņus) arkveida stacionāros metāla
detektorus, turpmāk tekstā – Iekārtas, tiesu namos, kas norādīti Līguma pielikumā Nr. 1,
turpmāk tekstā – Objekts, saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums
Nr.2), Uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.3), un nodrošina
Iekārtu garantijas termiņu, t.sk. veic apkopi, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Iekārtu piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš - 30 (trīsdesmit)
kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
1.3. Iekārtu garantijas termiņš, t.sk. apkope, ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtu nodošanas
ekspluatācijā, pamatojoties uz Pušu parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.
1.4. Uzņēmēja Līguma 1.1. punktā noteikto saistību izpildi saskaņā ar Līguma 1.2. un
1.3.punktā minētajiem termiņiem apliecina Pušu parakstīti pieņemšanas - nodošanas akti.
Uzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildes diena ir pieņemšanas - nodošanas aktu
parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas nodošanas aktus, ja Uzņēmējs nav pienācīgi izpildījis Līgumā noteiktās saistības un/ vai
nav iesniedzis Pasūtītājam visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.
Līguma summa un apmaksas kārtība
Kopējā Līguma summa sastāda 205 911.84 EUR (divi simti pieci tūkstoši deviņi simti
vienpadsmit euro un 84 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās
vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību
izpildi pilnā apjomā, t.sk. Iekārtu piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā
nepieciešamo materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie
izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas un citas
izmaksas saskaņā ar Līguma noteikumiem..
Uzņēmējs pēc Līguma 1.1. punktā noteikto saistību izpildes saskaņā ar Līguma 1.2. un
1.3.punktā norādītajiem termiņiem paziņo Pasūtītājam par attiecīgo saistību izpildi,
iesniedzot pieņemšanas-nodošanas aktu.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo Uzņēmēja iesniegto attiecīgo
pieņemšanas-nodošanas aktu, kas norādīts Līguma 1.4.punktā, pieņemot piegādātās un
uzstādītās Iekārtas ekspluatācijā un saņemot dokumentāciju, ja tāda ir, vai arī izsniedz
Uzņēmējam attiecīgo pieņemšanas-nodošanas aktu atpakaļ, nepieņemot Iekārtas un ar
to uzstādīšanu saistītos darbus, ar Pasūtītāja rakstiskā veidā noformētām pretenzijām
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

par defektiem Iekārtās un/vai to uzstādīšanas darbos, un/vai to neatbilstībām Līguma
noteikumiem. Pasūtītāja iesniegto pretenziju gadījumā, Uzņēmējs par saviem
līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītās nepilnības. Nepilnības tiek uzskatītas
par novērstām tajā dienā, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu.
Līguma summu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no
Līguma 1.2.punktā noteiktās saistību izpildes, pamatojoties uz Pušu parakstītu
pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas.
3.
Pušu saistības
Uzņēmējs apņemas:
3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā
pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Iekārtu piegādāšanas un uzstādīšanas,
iesniegt Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma garantiju (oriģinālu) no
bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai
apdrošināšanas sabiedrības, 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas par
gatavību izmaksāt līguma izpildes nodrošinājumu visā Līguma darbības laikā;
3.1.2. izpildīt šo Līgumu pilnā apjomā un Līguma 1.2. un 1.3.punktā noteiktajā termiņā
ar saviem darba rīkiem, resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt
darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami tā izpildei, atbilstoši šī Līguma
noteikumiem;
3.1.3. pirms Iekārtu uzstādīšanas, saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas
jautājumus;
3.1.4. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;
3.1.5. pildot Līgumā noteiktās saistības, uzņemties atbildību par darba drošības, darba
aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu, uzņemoties atbildību par
jebkādām sekām, kuras var rasties šajā Līguma punktā minēto pienākumu
nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā;
3.1.6. atbildēt par visiem zaudējumiem, kuri Uzņēmēja vainas dēļ radušies trešajām
personām un Pasūtītājam;
3.1.7. Iekārtu uzstādīšanas laikā nodrošināt Objekta funkcionālo darbību. Iespējamos
darbības traucējumus apņemas 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski saskaņot ar
Pasūtītāju;
3.1.8. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par tādiem apstākļiem Līguma izpildes gaitā, kas
var ietekmēt un/vai aizkavēt Līguma izpildes termiņus, pasliktināt veikto darbu
kvalitāti, vai kā citādi negatīvi ietekmēt veicamos darbus un Objektu;
3.1.9. nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, patstāvīgi aizvācot no Objekta darbu
izpildes rezultātā radušos būvgružus un netīrumus. Ja Uzņēmējs šo pienākumu
neveic pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt
būvgružu aizvākšanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām, pēc tam
attiecīgās izmaksas ieturot no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem;
3.1.10. nodrošināt Pasūtītāja darbiniekus ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par
jautājumiem, kas saistīti ar Iekārtu ekspluatāciju saskaņā ar Iekārtas tehnisko
dokumentāciju;
3.1.11. iestājoties Līguma 3.8. un 5.3. punktā norādītajiem apstākļiem, nodot
Pasūtītājam Objektu kārtībā un stāvoklī, kādā tas bija pirms Iekārtu
piegādāšanas un uzstādīšanas.
Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. veikt Līguma summas samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību;
3.2.2. pārbaudīt jebkurā laikā darbu veikšanu Objektā.
Puses vienojas, ka līgumsods tiek piemērots šādos gadījumos:
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3.3.1. ja Uzņēmējs:
3.3.1.1.
kavē Līguma 1.2. punktā minēto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt no Uzņēmēja līgumsoda samaksu 0,5 % apmērā no
Līguma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes
dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas;
3.3.1.2.
nepilda kādu no šī Līguma 3.1. vai 4.3. punktā minētajām
saistībām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja
līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi)
apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto saistības neizpildes vai
nepienācīgas izpildes gadījumu.
3.3.2. ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājumu apmaksas termiņu, Uzņēmējam
ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības:
3.4.1. apturēt Līguma 1.1.punktā noteikto saistību izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs iesniedz
Pasūtītājam Līguma 3.1.1.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu garantiju
(oriģinālu);
3.4.2. dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Līguma kvalitatīvu izpildi.
3.5.
Līguma izpildes nodrošinājuma summa tiek izmaksāta Pasūtītājam, lai atlīdzinātu
Uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā nodarītos zaudējumus un/vai apmaksātu Līguma
3.3.1.punktā norādīto līgumsodu.
3.6. Līguma 3.3. punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šīs Līguma
saistību pilnīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma,
kas Uzņēmējam pienākas pamatojoties uz šo Līgumu.
3.7. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu un cita veida
konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma spēkā esamības laikā.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai
organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.
3.8. Uzņēmējs ir informēts, ka maksimālais Līguma 1.2.punktā noteiktās saistības izpildes
termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās brīža un šī termiņa
neievērošanas gadījumā Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, neveicot Uzņēmējam nekādus
maksājumus, kas saistīti ar šī Līguma uzsākšanu un/vai daļēju izpildi.

4.1.
4.2.

4.3.

4. Garantijas
Uzņēmējs garantē Līguma izpildi noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši šī Līguma
noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Garantijas laiks Uzņēmēja piegādātajām Iekārtām un to uzstādīšanas darbiem, kā arī
iestrādātajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir 24 (divdesmit četri) mēneši
no Iekārtu nodošanas ekspluatācijā, pamatojoties uz Pušu parakstītu nodošanaspieņemšanas aktu
Garantijas laikā:
4.3.1. iepriekš informējot par to Pasūtītāju, Uzņēmējs nodrošina Iekārtu apkopi un
regulēšanu bez papildus maksas saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādījumiem;
4.3.2. Uzņēmēja pienākums novērst Pasūtītāja konstatētos Uzņēmēja uzstādīto Iekārtu
un/vai uzstādīšanas darbu defektus un/vai nepilnības, atjaunojot Iekārtas darbību
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas
brīža. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Iekārtas bojājumus nav iespējams
novērst, un tās darbības atjaunošanai nepieciešams ilgāks termiņš, Uzņēmējam,
iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, uz remonta laiku jāaizvieto bojātā Iekārta ar
jaunu, līdzvērtīgu iekārtu;
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4.4.

4.5.

4.3.3. Uzņēmējam jānodrošina attālināts atbalsts (t. sk. konsultāciju sniegšana pa
telefonu vai ar elektroniskā pasta palīdzību u.c.) Iekārtas lietošanā, apkopes,
konfigurēšanas un regulēšanas darbu veikšanā, problēmu risināšanā.
Pasūtītāja pieteikumā minēto defektu un/vai nepilnību novēršanu pienācīgā kvalitātē
apliecinās tikai attiecīgs abu Pušu parakstīts defektu novēršanas akts vai pieņemšanas nodošanas akts. Līdz šajā punktā minētā akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses
uzskatāms, ka Pasūtītāja norādītos defektus Uzņēmējs nav izlabojis un Uzņēmēja
uzstādīto Iekārtu un veikto darbu garantijas laiks attiecīgi tiek pagarināts par tik dienām,
par cik tiek pārsniegts Pasūtītāja pretenzijā norādītais termiņš defektu novēršanai.
Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šī Līguma 4.3.2. punktam,
Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu novēršanas
darbiem, un Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam
attiecīgos izdevumus un zaudējumus.
Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas, papildināšanas un
izbeigšanas kartība
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz saistību
pilnīgai izpildei.
Visi grozījumi un papildinājumi Līgumam noformējami rakstveidā, izņemot Līguma 5.3.,
5.4. un 6.3. punktā noteiktos gadījumus.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, nosūtot par to
rakstisku brīdinājumu uz Uzņēmēja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja
Uzņēmējs, pēc Pasūtītāja atkārtota brīdinājuma saņemšanas par pārkāpumiem Līguma
saistību izpildē, turpina pieļaut pārkāpumus vai nepilda Līgumā noteiktās saistības. Šajā
gadījumā Uzņēmējam ir jāievēro Līguma 3.1.11.punktā noteiktais un pie šādiem
apstākļiem Pasūtītājs neveic Uzņēmējam nekādus maksājumus, kas saistīti ar šī Līguma
uzsākšanu un/vai daļēju izpildi.
Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, ja ir iestājušies Līguma 3.8.punktā norādītie
apstākļi.
Pusēm vienojoties, Līgums var tikt izbeigts jebkurā brīdī.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6.
Nepārvarama vara
6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā
pēc šā Līguma abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams
ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus
Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas
Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to
otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas
kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
6.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Līgumu ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai
Pusei ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā.
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7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.
Citi noteikumi
Visi strīdi un nesaskaņas Līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas
Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Puses Līguma izpildei un kontrolei nozīmē šādas pilnvarotās personas:
7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona – Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, fakss
67804734, e-pasts: Janis.Berzins@tna.lv ;
7.2.1. Uzņēmēja
pilnvarotā
persona
–
Juris
Straupe,
t.
67051540,juris.straupe@citrus.lv.
Līguma 7.2. punktā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi parakstīt pieņemšanas
– nodošanas aktus, risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar līgumsaistību
izpildi un kontroli.
Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām un sastāv no 3 (trīs) pielikumiem, 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Pušu rekvizīti un paraksti
UZŅĒMĒJS
PASŪTĪTĀJS
SIA “Citrus Solutions”
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr.LV50003752271
Reģ. Nr. LV40003334410
Juridiskā adrese: Ūnijas iela 52, Rīga,
Baldones iela 1B, Rīga,
LV-1084
LV-1007
Banka AS “Swedbank”
AS „SEB banka”
Kods HABALV22
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
Konta Nr. LV22HABA0551010471547
8.

_______________________/M. Stūrītis/

________________________/S. Sausiņa/

2015. gada 01. decembris

2015. gada 01. decembris

5

