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PASŪTĪTĀJA LĪGUMA Nr. 2018-5-40/23 
IZPILDĪTĀJA LĪGUMA Nr. E32/07 

par automatizēto darba vietu komplektu, bākuguns un speciālo skaņas iekārtas piegādi un uzstādīšanu 
diviem operatīvajam transportlīdzekļiem 

 
Jelgavā,          2018.gada 6.jūlijā 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, 
reģistrācijas Nr. 90000031705, tās [...] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 
policijas nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Akciju sabiedrība “Inkomerc Holding”, reģistrācijas Nr. 40003052057, tās [...] personā, 
kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses 
un katra atsevišķi Puse,  

pamatojoties uz iepirkuma “Automatizēto darba vietu komplektu, bākuguns un speciālo skaņas 
iekārtu piegāde un uzstādīšana 2 (diviem) operatīvajiem transportlīdzekļiem”, identifikācijas 
Nr. JPD2018/68/MI (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. IZPILDĪTĀJS piegādā un uzstāda PASŪTĪTĀJA diviem operatīvajiem transportlīdzekļiem 

automatizētās darba vietas komplektus SmartCar SC-700 (automašīnas datorkomplektus ar 
videonovērošanas sistēmu), mirgojošās zilas bākugunis un skaņas iekārtas atbilstoši Latvijas 
Valsts standartam LVS 63:2015, saskaņā ar LĪGUMA pielikumiem: Tehniskais piedāvājums 
(1.pielikums), Tehniskā specifikācija (2.pielikums), kas ir neatņemamas šī LĪGUMA 
sastāvdaļas (turpmāk - PRECE). 

2. PUŠU SAISTĪBAS 
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
2.1.1. Piegādāt PRECI atbilstoši LĪGUMA 1.1. punktam. 
2.1.2. Piegādāt un uzstādīt PRECI ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no katra transportlīdzekļa 

saņemšanas dienas. Par transportlīdzekļa saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir PUŠU 
abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par aprīkojama transportlīdzekļa saņemšanu. 

2.1.3. Nodrošināt PASŪTĪTĀJU ar PRECES lietošanas instrukcijām un sākotnējo instruktāžu 
PRECES lietošanā. 

2.1.4. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona, ar kuru PASŪTĪTĀJS var risināt ar LĪGUMU saistītos 
jautājumus: [...] 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas: 
2.2.1. Nogādāt IZPILDĪTĀJAM divus operatīvos transportlīdzekļus PRECES uzstādīšanai, Pusēm 

savstarpēji vienojoties par precīzu katra transportlīdzekļa piegādes dienu un laiku. 
2.2.2. Pieņemt IZPILDĪTĀJA piegādāto un uzstādīto PRECI saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem. 
2.2.3. Nodrošināt PRECEI ekspluatācijas vidi, kas atbilst PRECES tehniskajām prasībām. 

Ekspluatējot PRECI, PASŪTĪTĀJA pienākums ir ievērot visas IZPILDĪTĀJA sniegtās 
instrukcijas un norādījumus. 

2.2.4. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM LĪGUMĀ noteikto samaksu saskaņā ar Līguma 3.1.punktu. 
2.2.5. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona, ar kuru IZPILDĪTĀJS var risināt ar šo LĪGUMU saistītos 

jautājumus – [...] 
2.3. LĪGUMA 2.1.2 un 5.5. punktos noteikto IZPILDĪTĀJA pienākumu izpildes termiņa 

neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsoda 
samaksu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no līgumcenas daļas par attiecīgo 
transportlīdzekli par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas daļas 
par attiecīgo transportlīdzekli.  

2.4. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par norēķina termiņa ievērošanu, un kavējuma gadījumā 
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsoda samaksu 0,1% (viena 
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desmitdaļa procenta) apmērā no kavētās norēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā norēķina summas. 

2.5. LĪGUMA 2.1.2. punktā noteiktajā līgumsaistību neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ieskaita 
kārtībā samazina pavadzīmē par PRECI norādīto, IZPILDĪTĀJAM maksājamo summu tādā 
apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa. LĪGUMA 5.5. punktā noteiktajā līgumsaistību 
neizpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS piestāda IZPILDĪTĀJAM rēķinu par aprēķinātā 
līgumsoda apmēru, ko IZPILDĪTĀJAM ir jāapmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā. 

2.6. LĪGUMA 3.1.1., 3.1.2. punktos noteikto līgumsaistību neizpildes gadījumā IZPILDĪTĀJS 
piestāda PASŪTĪTĀJAM rēķinu par aprēķinātā līgumsoda apmēru, ko PASŪTĪTĀJAM ir 
jāapmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā. 

2.7. LĪGUMA 2.3. un 2.4.punktos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo PUSES no savu 
pienākumu izpildes. 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Kopēja līgumcena ir EUR 13496.20 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro un 

20 centi), t.sk. pamatsumma EUR 11153.88 (vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit trīs 
euro un 88 centi), PVN 21% EUR 2342.32 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 32 
centi). 

3.2.  Līgumcenas samaksu par PRECI PASŪTĪTĀJS veic divās daļās:  
3.2.1. pirmais maksājums EUR 6748.10 (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 10 

centi, t.sk. pamatsumma EUR 5576.94 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 
94 centi) un PVN 21% EUR 1171.16 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit viens euro un 
16 centi) - 15 (piecpadsmit) dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta par pirmā 
transportlīdzekļa aprīkošanu parakstīšanas dienas saskaņā ar rēķinu; 

3.2.2. otrs maksājums EUR 6748.10 (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi, 
t.sk. pamatsumma EUR 5576.94 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 94 centi) 
un PVN 21% EUR 1171.16 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit viens euro un 16 centi)-
- 15 (piecpadsmit) dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta par otrā 
transportlīdzekļa aprīkošanu parakstīšanas dienas saskaņā ar rēķinu; 

3.3. Rēķinu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstiskā veidā. 
3.4. Visi norēķini starp PUSĒM notiek ar pārskaitījumu bezskaidras naudas veidā. 
3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda tiek ieskaitīta IZPILDĪTĀJA norādītajā 

bankas kontā pilnā apmērā. 
3.6. PREČU īpašuma tiesības no IZPILDĪTĀJA pāriet PASŪTĪTĀJAM pēc pilnīgās PRECES 

apmaksas un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par katra transportlīdzekļa 
aprīkojuma uzstādīšanu atsevišķi. 

4. PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA  
4.1. Par PRECES pieņemšanas nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir 

parakstījis darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un ir saņēmis aprīkoto transportlīdzekli savā 
lietošanā. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJAM ir pamatotas pretenzijas, tas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz 
IZPILDĪTĀJAM rakstisku motivētu pretenziju, un PUSES vienojas par pretenzijā norādīto 
trūkumu novēršanas termiņu. Visus trūkumus, kas saistīti ar LĪGUMA izpildi, IZPILDĪTĀJS 
novērš par saviem līdzekļiem. 

4.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts tiek sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros pa 
vienam katrai PUSEI. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

4.4. Parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktus, tie kļūst par šī LĪGUMA neatņemamo 
sastāvdaļu, un tiem ir saistoši visi LĪGUMA noteikumi. 

4.5. PASŪTĪTĀJS neveic piegādātās PRECES apmaksu, ja ir konstatēta nekvalitatīva PRECE, 
līdz brīdim, kad tiek novērsti trūkumi, bet, ja tas nav iespējams, tad nekvalitatīvā PRECE tiek 
aizvietota ar kvalitatīvu. 
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5. GARANTIJAS NOTEIKUMI 
5.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka piegādātā un uzstādītā PRECE būs augstas kvalitātes un atbildīs 

PRECES izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču 
veidam, kā arī visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to 
attiecas. 

5.2. PRECES garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no attiecīgā darbu pieņemšanas-nodošanas 
akta parakstīšanas dienas. 

5.2.1. Šī garantija nav attiecināma uz spuldzēm vai citām komponentēm, kurām ir atšķirīgs 
nolietojuma termiņš. 

5.3. IZPILDĪTĀJS neatbild par defektiem vai citiem riskiem (t.sk. garantijas termiņa laikā) ja tādi 
radušies PRECES nepareizas ekspluatācijas dēļ vai apzinātas PREČU bojāšanas rezultātā. 

5.4. Pēc PUŠU vienošanās IZPILDĪTĀJS var novērst 5.3. punktā radušos defektus par atsevišķu 
samaksu, saskaņojot izmaksas ar PASŪTĪTĀJU. 

5.5. PASŪTĪTĀJAM garantijas termiņa laikā, konstatējot PRECES vai to sastāvdaļu defektus vai 
bojājumus, ir pienākums par to paziņot IZPILDĪTĀJAM, kuram 7 (septiņu) dienu laikā ir 
jānovērš defekti vai bojājumi. 

5.6. PRECES garantijas apkalpošanas vieta ir IZPILDĪTĀJA 9. punktā norādītā adrese. 
5.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS vēlas apkalpot PRECI ārpus IZPILDĪTĀJA telpām, tad 

PASŪTĪTĀJS sedz izmaksas, kādas var rasties IZPILDĪTĀJAM, veicot darbus ārpus savām 
telpām vai noslēdzot atsevišķu apkalpošanas līgumu. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 
6.1. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt LĪGUMA noteikumus un/vai 

nosacījumus, un ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (dabas 
stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti 
lēmumi, eksporta aizliegums piederumu ražotājvalstī, valūtas maiņas vai piesaistes kursi), 
kuru darbība sākusies pēc LĪGUMA noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 
novērst, tad tai PUSEI, kura ir nokļuvusi šajā stāvoklī ir nekavējoties rakstiski jāvienojas ar 
otru PUSI par turpmāko darbību. 

6.2. PUSEI, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā 
jāpaziņo otrai PUSEI, iesniedzot no attiecīgās institūcijas rakstisku apliecinājumu par šādu 
apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 

6.3. Gadījumā, ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no PUSĒM ir tiesīga 
atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no PUSĒM nav tiesīga prasīt zaudējuma 
atlīdzināšanu. 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risināts starp PUSĒM savstarpējās sarunās. 
7.2. Gadījumā, PUSES 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, strīdu 

izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI 
8.1. LĪGUMS stājas spēkā 06.07.2018. un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei pilnā apmērā, 

bet ne vēlāk kā līdz 05.07.2019. 
8.2. Jebkurš LĪGUMA pielikums, ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. Visi LĪGUMA 

papildinājumi, pielikumi un izmaiņas būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, 
un abas PUSES tos būs parakstījušas. 

8.3. PASŪTĪTĀJS, ar rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs šo LĪGUMU lauzt nekavējoties šādos 
gadījumos: 

8.3.1. ja PASŪTĪTĀJU neapmierina PRECES kvalitāte, jo tā neatbilst LĪGUMA noteikumiem; 
8.3.2. ja IZPILDĪTĀJS vēlas grozīt PRECES cenu; 
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8.3.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē PRECES piegādi un uzstādīšanu ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām pēc 
2.1.2.punktā noteiktā PRECES piegādes un uzstādīšanas termiņa beigām; 

8.3.4. ja IZPILDĪTĀJS pasludināts par maksātnespējīgu; 
8.3.5. ja kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas IZPILDĪTĀJA saimnieciskajā darbībā ir 

konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un apturējušas tā darbību. 
8.4. Parakstot LĪGUMU, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar LĪGUMA nosacījumiem, un 

apņemas tos pildīt un ievērot. 
8.5. Visa ar LĪGUMU saistītā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu. PUSES apņemas 

sadarbības laikā un pēc tā beigšanās neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar 
LĪGUMU, kā arī jebkuru citu informāciju, kas kļuvusi zināma LĪGUMA 
veikšanas/izpildīšanas vai citas darbības rezultātā un var kaitēt PUŠU interesēm. 

8.6. LĪGUMS sastādīts uz 15 (piecpadsmit) lapām, tai skaitā 1.pielikums “Tehniskais 
piedāvājums” uz 10 (desmit) lapām, 2.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas, 
katrai PUSEI pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

[...]       [...] 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 


