IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.02-04/18/20
iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas modernizācija” (ĶNP 2018/55) ietvaros
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,

(elektroniskā dokumenta parakstīšanas datums
ir laika zīmoga pievienošanas datums)

Reģionālā pašvaldības policija, reģ.Nr.90002707314, tās priekšnieka p.i. Germana Ivanova
personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 10.panta pamata, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un SIA
"Videoprojekts Baltija", reģ.Nr.40103322206, tās valdes locekļa Jura Kazuļa personā, kurš rīkojas uz
Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses,
pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018.gada 5.decembra Lēmumu
Nr.1-7.1/18/2743, ar kuru tika apstiprināti iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācija” (ID
Nr.ĶNP 2018/55) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultāti noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā –
Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt, uzstādīt, nokonfigurēt 18 videonovērošanas kameras atbilstoši
Tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā nodrošināt apmācību, konsultācijas par
piegādāto un uzstādīto videokameru (turpmāk tekstā – Preces) lietošanu, un veikt Preču uzstādīšanu
Pasūtītāja pārstāvja norādītajās adresēs Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, saskaņā
ar Līguma un Iepirkuma noteikumiem, tā pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk viss kopā
saukts – Darbs).
1.2. Preču garantijas termiņā Izpildītājs nodrošina Precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tai skaitā
visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi
garantijas nosacījumi atbilstoši Līguma 4.sadaļas nosacījumiem.
1.3. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.3.1. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam ĶNP 2018/55 (1.pielikums);
1.3.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumam ĶNP 2018/55 (2.pielikums).
2. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājam jāveic visu Līguma 1.pielikumā minēto Preču piegāde un nepieciešamības gadījumā
jānodrošina apmācību, konsultācijas par Preču lietošanu, uzstādīšanu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk
kā 21 (divdesmit viena) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2.2. Preču piegādes laiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju, par to paziņojot Pasūtītājam vismaz 2 (divas) darba
dienas pirms piegādes veikšanas. Darbu grafiku, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas
1.8.punktu, pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs var jebkurā brīdi veikt Līguma
izpildes kontroli ar mērķi pārliecināties, ka darbi notiek atbilstoši grafikam.
2.3. Piegādātajām Precēm jābūt kvalitatīvām, jaunām, nelietotām, ražotāja iepakojumā ar jebkuriem
nepieciešamajiem dokumentiem. Iepakojumam jāatbilst vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem.
Izpildītājam jānodrošina, ka visas iekārtas tiks piegādātas oriģinālā rūpnīcas iepakojumā.
2.4. Pēc Preču piegādes Izpildītājs nodod Preces Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus
paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi dokumenti par
uzstādītajām iekārtām.
2.5. Izpildītājs var veikt piegādes pa daļām, attiecīgi par katru piegādi sastādot nodošanas – pieņemšanas
aktu saskaņā ar Līguma 2.4.punktu.
2.6. Ja piegādātās Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas –
pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks
pārsniedz Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, par var tikt aprēķināts līgumsods
atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā jāsniedz rakstiska
informācija Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu.
3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu ir EUR 7 512,40 (septiņi tūkstoši piecsimt
divpadsmit euro un četrdesmit centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 1577,60 (viens tūkstotis
piecsimt septiņdesmit septiņi euro sešdesmit centi), kas kopā ir EUR 9090,00 (deviņi tūkstoši
deviņdesmit euro nulle centi).

3.2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas
– pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.3. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.4. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu uz Izpildītāja norādīto
kontu kredītiestādē.
4. GARANTIJA
4.1. Garantija Precēm tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma specifikācijā un Izpildītāja piedāvājumā
norādīto termiņu, kas sākas pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.2. Garantijas laikā reakcijas laiks: 2h (divas stundas) Pasūtītāja darba laikā, 8h (astoņas stundas) ārpus
Pasūtītāja darba laika.
4.3. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 24h (divdesmit četras stundas) laikā no bojājumu
konstatēšanas brīža Izpildītājam jāaizvieto bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli līdzīgu. Pēc
funkcionāli līdzīgas videonovērošanas kameras vai citas ierīces uzstādīšanas, 10 (desmit) dienu laikā
Izpildītājam jāveic garantijas bojājumu novēršanu.
4.4. Garantija tiek nodrošināta Preču piegādes un uzstādīšanas adresēs.
4.5. Ja piegādātajai Precei garantijas laikā nepieciešams veikt remontdarbus un tos nav iespējams veikt
Preces piegādes adresē uz vietas, Izpildītājs nodrošina Preces pieņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē
un aiztransportēšanu uz remonta veikšanas vietu, kā arī pēc Garantijas remonta beigām nodrošina Preces
nodošanu un uzstādīšanu Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē.
4.6. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, izdevumus sedz Izpildītājs.
4.7. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus
un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai
personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas
garantijas darbu neizpildes.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt,
ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
5.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei
rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja
iespējams, tās ilgums.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.2.punktā noteikto maksājuma termiņu Izpildītājam, tad Izpildītājs
var piemērot Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 20% (desmit procentiem) no Līgumā noteiktās līgumcenas.
6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minētā Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājs var piemērot
Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumā 3.1.punktā noteiktās līgumcenas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumā noteiktās līgumcenas.
Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības
prasīt zaudējumu atlīdzību.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Ja Līguma 7.1.punktā noteiktajā kārtībā Puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata Latvijas
Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas
savas saistības.

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie
stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par Līguma sastāvdaļām.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē Preču piegādes termiņu vairāk kā
10 (desmit) kalendārās dienas.
8.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības
piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 2272,50 (divi tūkstoši divsimt septiņdesmit divi euro un
piecdesmit centi, tas ir, 25% no līgumcenas ar PVN) apmērā.
8.5. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc
Pušu vienošanās.
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir:
policijas priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs, tālr._________, e-pasts: germans.ivanovs@pp.gov.lv.
9.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir:
valdes loceklis Juris Kazulis, tālr. _________, e-pasts: juris.kazulis@videoprojekts.lv.
9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par
pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā
ar šī Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos
aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
11. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
Izpildītājs
Reģionālā pašvaldības policija
SIA "Videoprojekts Baltija"
Reģ.Nr.90002707314
Reģ.Nr.40103322206
Adrese: Gaismas iela 19/9, Ķekava, Ķekavas Juridiskā adrese: Lielā iela 22 - 8, Jelgava, LVpagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3001
Konts: LV14UNLA0050013399209
Biroja adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Kods: UNLALV2X
Konts: LV83HABA0551029226660
Banka: AS SEB banka
Kods: HABALV22
Banka: AS Swedbank
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

priekšnieka p.i. Germans Ivanovs

valdes loceklis Juris Kazulis

