LĪGUMS Nr. 1-305/2017
Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
Ludzas novada pašvaldības iestādēm
pilsētā
Ludzā,

2017.gada <$\ februāri

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: R aiņa ielā 16,
Ludzā, LV -5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas
rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikum u, turpm āk tekstā „ Pasūtītājs ” , no vienas
puses
un
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “Apsardzes serviss” reģistrācijas Nr. 41503046403,
juridiskā adrese: Februāra iela 20, D augavpils, LV -5401, tās valdes priekšsēdētāja Pjotra
Ščerbakova personā, kas rīkojās saskaņā ar sabiedrības statūtiem , turpm āk tekstā „Izpildītājs ” ,
abi kopā turpm āk tekstā „Puses”,
pam atojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkum a „Apsardzes pakalpojumu
sniegšana Ludzas novada pašvaldības iestādēm” ID Nr. LNP 2017/05, l.daļas „Apsardzes
pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā”, turpm āk tekstā
„Iepirkums” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājum u Iepirkumam, noslēdz šo līgum u,
turpm āk tekstā “ L īgum s ” , un vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņem as ar savu aprīkojum u, tehniskām iekārtām ,
līdzekļiem , un speciālistiem , nodrošināt Ludzas novada pašvaldības iestāžu, turpm āk tekstā
„Objekti”, apsardzi, saskaņā ar Līguma noteikum iem , operatīvās reaģēšanas prasībām un
cenām, kas noteiktas Līgum a pielikum ā - Tehniskajā specifikācijā - Tām ē, kas ir Līguma
neatņem am a sastāvdaļa.
1.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja Objektu apsardzi izm atojot Objektos uzstādīto kontroles
aprīkojum u un tehniskos līdzekļus un nodrošinot apsardzes darbinieku ierašanos Objektos, ja tiek
saņem ts trauksm es signāls no apsardzes aprīkojum a un tehniskiem līdzekļiem Objektos.

2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pasūtītāja pienākum i:
2.1.1. nodrošināt apstākļus, lai Izpildītājs varētu uzsākt un nodrošināt pakalpojum a sniegšanu
Līgumā noteiktajā term iņā;
2.1.2. nodrošināt Izpildītājam iespēju iekļūt Objektos apsardzes aprīkojum a un tehnisko iekārtu
uzstādīšanai;
2.1.3. ievērot Izpildītāja uzstādītā apsardzes aprīkojum a un tehnisko iekārtu lietošanas
noteikum us, atļaut lietot tās tikai tiem darbiniekiem , kas iepazīstināti ar to lietošanas
noteikum iem ;
2.1.4. neizpaust trešajām personām Izpildītāja nodotos drošības kodus apsardzes aprīkojum a un
tehnisko iekārtu aktivizēšanai un to aktivizācijas atcelšanai (deaktivizēšanai).
2.1.5. saudzīgi izturēties pret Izpildītāja uzstādīto apsardzes aprīkojum u un tehniskām iekārtām
Objektos, novēršot to darbības traucējum us, nekavējoties inform ēt Izpildītāju konstatējot tiem
bojājum us;
2.1.6. katram Objektam nozīm ēt atbildīgu personu, kura ieradīsies uz Objektu nesankcionētās
iekļūšanas gadījum ā ne ilgāk kā vienas stundas laikā, kad to konstatējis Izpildītājs',
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2.1.7. paziņot Izpildītājam par katrā Objektā nozīm ēto atbildīgo personu, norādot tās tālruņa
num uru.
2.1.8. savlaicīgi inform ēt Izpildītāju par plānotiem rem ontdarbiem Objektos, ja tie notiks telpās
un vietās, kur uzstādīts Izpildītāja apsardzes aprīkojum s un tehniskās iekārtas, rem ontdarbu
veikšanai tās ir nepieciešam s noņem t, vai ja to nepārtraukta darbība var tikt traucēta.
2.1.9. segt Izpildītājam zaudējum us par Objektos uzstādīto Izpildītāja apsardzes aprīkojum u un
tehnisko iekārtu bojājum iem , ja tie radušies Līguma noteikum iem neatbilstošas Pasūtītāja
darbības rezultātā.
2.1.10. Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi veikt m aksājum u Izpildītājam par saņemto
pakalpojum u.
2.2. Pasūtītāja tiesības:
2.2.1. saņemt pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kāds noteikts Līgumā un tā pielikumos;
2.2.2. noteikt atbildīgās personas (to sakaitu), kas būs pilnvarotas aktivizēt un deaktivizēt Izpildītāja
uzstādīto apsardzes aprīkojumu un tehniskās iekārtas Objektos;
2.2.3. pieprasīt no Izpildītāja paskaidrojumus un atskaites par pakalpojuma sniegšanas gaitu un kārtību;
2.3.
Izpildītāja pienākumi:
2.3.1. sniegt apsardzes pakalpojumu Pasūtītājam ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos apsardzes
pakalpojumu sniegšanai saistošos normatīvos aktus;
2.3.2. uzstādīt Pasūtītāja Objektos apsardzes aprīkojumu un tehniskās iekārtas, lai nodrošinātu Objekta
un tajā esošo materiālo vērtību apsardzi pilnā apjomā, uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no
Līguma stāšanās spēkā dienas,
2.3.3. veikt Objektos uzstādīto apsardzes aprīkojumu un tehnisko iekārtu regulāru apkopi, tekošo
remontu, un nomaiņu, nodrošinot to nepārtrauktu darbību visā Līguma darbības laikā;
2.3.4. uzsākt pakalpojuma sniegšanu uzreiz pēc Līguma 2.3.2. punktā noteiktā kārtībā apsardzes
aprīkojuma un tehnisko iekārtu uzstādīšanas Objektos;
2.3.5. apmācīt Pasūtītāja nozīmētās atbildīgās personas apsardzes Objektos rīkoties ar apsardzes
aprīkojumu un tehniskām iekārtām, nodot šo personu rīcībā drošības kodus apsardzes aprīkojuma un
tehnisko iekārtu aktivizēšanai un to aktivizācijas atcelšanai (deaktivizēšanai);
2.3.6. veikt Objektu un tajā esošo materiālo vērtību apsardzi Pasūtītāja darbinieku prombūtnes laikā
(apsardzes aprīkojuma un iekārtu aktivizācijas laikā);
2.3.7. apsardzes pakalpojumu sniegšanai nodrošināt:
2.3.7.1. operatīvo vadības centru, kas atrodas Februāra ielā 20, Daugavpilī, kur nepārtraukti tiek
nodrošināta trauksmes signāla saņemšana no Objektos uzstādītā apsardzes aprīkojuma un tehniskām
iekārtām, kā arī reģistrēta informācija par objektu pieslēgšanu apsardzei (apsardzes aprīkojuma un
tehnisko iekārtu aktivizēšana) un atslēgšana no apsardzes (apsardzes aprīkojuma un tehnisko iekārtu
deaktivizēšana);
2.3.7.2. apsardzes darbinieku ierašanos uz Objektiem 3-5 minūšu laikā pēc trauksmes signāla
saņemšanas operatīvajā vadības centrā, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā - Tāmē ietverto informāciju;
2.3.7.3. piecus apsardzes darbiniekus, kas sertificēti spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, kuri
saskaņā ar Izpildītāja noteikto darba grafiku, nodrošinās Objektu apsardzi visu diennakti sekojošā kārtībā:
katras nedēļās laikā no pīkst. 22:00 piektdienās līdz 08:00 sestdienās, un no pīkst. 22:00 sestdienās līdz
pīkst. 08:00 svētdienās- divi apsardzes darbinieki, pārējā laikā - viens apsardzes darbinieks, kas
nodrošināti ar Izpildītājam piederošo un iznomāto autotransportu, nodrošinot apsardzes darbinieku
ierašanos uz diviem apsardzes Objektiem vienlaicīgi trauksmes gadījumā.
2.3.7.4. attiecīgo operatīvo dienestu savlaicīgu izsaukšanu, ja Izpildītājs ar saviem spēkiem nevar novērst
radušos draudus Objektam un/ vai tajā esošajām materiālām vērtībām.
2.3.7.5. Objekta fizisko apsardzi līdz Pasūtīja Līguma 2.1.6.punktā norādītās atbildīgās personas
ierašanās nesankcionētās iekļūšanas konstatēšanas gadījumā, vai apsardzes aprīkojuma un tehnisko
līdzekļu bojājumu gadījumos, vai trauksmes gadījumā, ja nepieciešams apsekot Objekta telpas;
2.3.7.6. tehniskā personāla ierašanos uz Objektiem 15 minūšu laikā no aprīkojuma un tehnisko iekārtu
bojājuma konstatēšanas brīža apsardzes, neatkarīgi no diennakts laika.
2.3.7.7. nodrošinot pakalpojumu, Izpildītājam jāparedz visi iespējamie no viņa atkarīgie un neatkarīgie

Līguma izpildi traucējošie apstākļi un jāorganizē pakalpojumu sniegšanu novēršot šo apstākļu negatīvu
ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti,
2.3.7.8. nodrošināt Izpildītāja mobilās grupas dislokācijas vietu Stacijas ielā 46, Ludzā, LV-5701.
2.3.8.
apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto
kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai par
summu ne mazāk kā EUR 100 000,00 (simts tūkstoši eiro);
2.3.9. segt Pasūtītājam Objekta apsardzes laikā nodarītos zaudējumus, ja tie nodarīti Izpildītāja Līguma
noteikumiem neatbilstošas darbības rezultātā.
2.4. Izpildītāja tiesības:
2.4.1. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītājam Objektu apsardzes laikā nodarītiem zaudējumiem, ja tie
nodarīti laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas operatīvajā vadības centrā līdz apsardzes darbinieku
ierašanas uz Objektu brīdim, ja ierašanās laiks līdz Objektiem nepārsniedz Līguma 2.3.7.2.punktā norādīto
reaģēšanas laiku;
2.4.2. Apsardzes laikā bez Pasūtīja Līguma 2.1.6.punktā norādītās atbildīgās personas klātbūtnes
Izpildītājs nav tiesīgs apsekot Objektu iekštelpas, izņemot ārkārtas (trauksmes) gadījumus, kad Izpildītājs
rīkojas, lai novērstu kaitējuma rašanos Pasūtītājam;
2.4.2. Atkāpties no Līguma 2.3.7.2.un 2.3.7.6.punktu prasībām, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi,
vai pakalpojuma sniegšana tiek traucēta ar citiem no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem, kurus izpildītājs
nevarēja paredzēt un novērst.
2.4.4. saņemt samaksu par sniegto pakalpojumu šā Līguma noteiktā kārtībā;
2.4.5. sniegt apsardzes pakalpojumus citām juridiskām un fiziskām personām, ja tas netraucē Līguma
saistību izpildi.

3. Līguma summa un samaksas kārtība

r.

3.1. Līguma summa par pakalpojuma sniegšanu visā Līguma darbības laikā ir noteikta EUR 10 248,00 (
desmit tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN),
PVN 21% - EUR 2152,08 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro un 08 centi), kas kopsummā
sastāda 12 400,08 (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 08 centi).
3.2. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam vienu reizi mēnesi par iepriekšējā mēnesī saņemto
pakalpojumu par visu Objektu apsardzi pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ikmēneša maksājumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par
pakalpojumu Izpildītāja kontā.

4. Līguma darbības laiks
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma izpilde tiek noteikta no 2017.gada 10.marta
līdz 2019.gada 8.martam.

5. Pušu mantiska atbildība
5.1. Par Pusēm nodarītiem zaudējumiem, ja tie radīti Pusēm un trešajām personām Līguma noteikumiem
neatbilstošas darbības rezultātā, Pasūtītājs un Izpildītājs atbild ar savu mantu un finanšu līdzekļiem.
5.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītāja rēķina apmaksu Līguma 3.3. punktā noteiktajā laikā, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no neapmaksātās ikmēneša maksājuma
summas par katru nokavēto kalendāro dienu.
5.3. Pretenzijas gadījumā, ja tā iesniegta Izpildītājam saskaņā ar Līguma 7.3.punktu, Pasūtītājs ir tiesīgs
ieturēt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no tekošā ikmēneša maksājuma par katru kalendāro dienu
par laika periodu no pretenzijas iesniegšanas Izpildītājam dienas līdz pretenzijā norādīto trūkumu
novēršanas dienas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
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6. Neparvarama vara
6.1 .Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību pilnas vai daļējas izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas
apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi ārkārtēja
rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
62.Puses par Līguma izpildi traucējošu apstākļu sākuma laiku un izbeigšanos 1 (vienas) darba dienas laikā
informē otru Pusi, un rakstiski vienojas par turpmāko Līguma izpildes kārtību vai Līguma darbības
apturēšanu.
6.2. Gadījumā, ja Līguma darbība tiek apturēta, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par
tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi, par ko Puses
rakstiski vienojas.

7.

Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu Pusēm rasties Līguma izpildes gaitā, tiek risināti
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
7.3. Puse ir tiesīga iesniegt otrai Pusei pretenziju, ja kāda no Pusēm nepilda ar Līgumu uzņemtās
saistības norādot Līguma punktu, kurš netiek pildīts. Pretenzijas saņēmējs pēc trūkumu novēršanas
rakstiski informē otru Pusi par pārkāpumu iemesliem un to novēršanu.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju
vienu mēnesi iepriekš, sekojošos gadījumos:
8.2.1. ja Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā stāšanās spēkā dienas nav uzsācis šajā Līgumā
paredzētā pakalpojuma sniegšanu;
8.2.2. ja Izpildītājs neizpilda Līguma 2.3. punktā uzņemtās saistības,
8.2.3. ja Izpildītājam ir iesniegtas vismaz 3 (trīs) Pasūtītāja pretenzijas Līguma 7.3. punkta kārtībā par
Līguma noteikumu pārkāpumiem.
8.3.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju
vienu mēnesi iepriekš, sekojošos gadījumos:
8.3.1. Pasūtītājs aizkavē kārtējo Līguma 3.2.punktā noteikto ikmēneša maksājumu Izpildītājam vairāk
kā divus mēnešus;
8.3.2. ja pasūtītājs neizpilda Līgumu 2.1. punktā uzņemtās saistības;
8.3.3. ja Pasūtītājam ir iesniegtas vismaz 3 (trīs) Izpildītāja pretenzijas Līguma 7.3. punkta kārtībā par
Līguma noteikumu pārkāpumiem.
8.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par saņemtiem pakalpojumiem līdz
Līguma izbeigšanas brīdim.
8.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu noņem Objektos uzstādīto apsardzes
aprīkojumu un tehniskās iekārtas.
8.6. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties

9.

Citi noteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdalīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un tie ir spēkā
no to abpusējās parakstīšanas brīža.
9.2. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas parakstītie Līguma grozījumi vai
papildinājum i ir Līguma neatņem am as sastāvdaļas.
9.3 Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīm ē SIA „A psardzes serviss”
valdes locekli Pjotru M itčenkovu, tālr. Nr. 26564485.
9.4.Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvji Līguma izpildes laikā nozīm ē Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoru Sergeju Jakovļevu tālr. Nr. 65707400.

9.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu.
9 .6. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā inform ē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu
rekvizītu izmaiņām.
9.7. Llgum s sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām ) lapām 2 (divos) eksem plāros ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.
Pielikum ā: tehniskā specifikācija - tām e uz 2 (divām ) lapām.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība

SIA „Apsardzes serviss”

R eģ.N r.90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701
Banka: AS “Citadele banka”
Konts: LV 09PA RX 0002240270024
Kods: PA RX LV 22

R eģ.N r.41503046403
Februāra ielā 20, D augavpils, LV-5401
Banka: DNB Banka
Konts: LV 84R IK 00002013145032
Kods R IK O LV 2X

Izpilddirektors

S.Jakovlevs

