VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.SRM-16-527-lī
publiskā iepirkuma „Personu pacēlējiekārtu noma”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/43, 2.daļas ietvaros
Rīgā,

2016.gada 9.augustā

Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „Personu pacēlējiekārtu
noma”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2016/43, turpmāk – Iepirkums, rezultātā
tiesības slēgt vispārīgo vienošanos par iepirkuma 2.daļu ieguva SIA “CEDO”,
SIA “Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaras Nr. SRM14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,
SIA “CEDO”, reģistrācijas Nr. 40103507995, valdes priekšsēdētāja Māra Amoliņa

personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs, no
otras puses, noslēdz šo vispārīgo vienošanos par sekojošo, turpmāk – Vienošanās:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Pakalpojuma sniedzējs ar saviem resursiem
apņemas nodrošināt Pasūtītāja vajadzībām personu pacēlējiekārtu nomu saskaņā ar
Pakalpojuma sniedzēja tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), finanšu piedāvājumu
(3.pielikums), tai skaitā, Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija”
(1.pielikums).
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Vienošanās un Līguma ietvaros Pasūtītājs un Pakalpojuma sniedzēji, turpmāk
tekstā katrs atsevišķi - Puse, visi kopā - Puses.
2.2. Vienošanos Pasūtītājs slēdz ar visiem izvēlētajiem un Vienošanās rekvizītu daļā
norādītajiem Pakalpojuma sniedzējiem konkrētajā iepirkuma daļā, parakstot ar katru
Pakalpojuma sniedzēju atsevišķu Vienošanās eksemplāru.
2.3. Vienošanās nosacījumi ir saistoši Pusēm.
2.4. Ar Vienošanās noslēgšanu Puses iegūst likumīgas tiesības slēgt Līgumu, atbilstoši
Vienošanās pielikumā Nr.4 pievienotajai formai, turpmāk tekstā- Līgums, Vienošanās
ietvaros un tajā noteiktajā kārtībā.
2.5. Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem un
Pakalpojumu sniedzēju iesniegto piedāvājumu.
3. Vienošanās darbības vieta, laiks un kopējā summa
3.1. Vienošanās darbības vieta ir: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.
3.2. Vienošanās darbības laiks – līdz 2016.gada 31.decembrim no Vienošanās
parakstīšanas dienas, vai līdz Vienošanās darbības laikā sasniegtās kopējās darījuma
summas, kas noteikta Vienošanās 3.3.punktā.
3.3. Vienošanās darbības laikā apstiprinātā kopējā darījuma summa EUR 5000.00
(pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

4. Pakalpojumu sniegšanas apjomi
4.1. Konkrēti pakalpojumu sniegšanas apjomi Vienošanās ietvaros netiek noteikti.
Iepirkuma tehniskajās specifikācijās norādītie Pakalpojumu apjomi tiek uzskatīti par
orientējošiem un nav saistoši Pusēm.
4.2. Konkrēto pakalpojumu apjomu Pasūtītājs norāda Pakalpojuma sniedzējam
nosūtītajā pieprasījumā.
5. Pakalpojuma cenas un norēķināšanās kārtība
5.1. Par pakalpojuma cenu konkrētai iepirkuma daļas pozīcijai tiek noteiktas
Pakalpojuma pozīcijas cena (bez PVN), kuras Pakalpojuma sniedzējs ir norādījis savā
iesniegtajā piedāvājumā (pielikums Nr.3).
5.2. Pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma cena Vienošanās darbības laikā ir maksimāli
pieļaujamā un nevar tikt palielināta Līguma darbības laikā.
5.3. Priekšapmaksa par sniedzamajiem pakalpojumiem netiek paredzēta.
5.4. Norēķini par pakalpojumiem notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā.
5.5. Norēķini tiek veikti, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, Līgumā
paredzētajā kārtībā.
6. Piegādātāja izvēle un Līguma slēgšanas un laušanas kārtība
6.1.Pakalpojumu Pasūtītājam nodrošina tas Vienošanās dalībnieks, kurš Iepirkumā
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā Tehniskās specifikācijas
pozīcijā. Ja Vienošanās dalībniekam nav Tehnikas attiecīgajā pozīcijā, Tehnikas
piegādi Pasūtītājam nodrošina tas Vienošanās dalībnieks, kurš Iepirkumā iesniedzis
piedāvājumu ar nākošo viszemāko cenu attiecīgajā Tehniskās specifikācijas
pozīcijā.
6.2.Pasūtītājs, kad tam ir nepieciešams nomāt Tehniku, tās pasūta no tā Vienošanās
dalībnieka, kurš piedāvājis viszemāko cenu attiecīgajā Tehniskās specifikācijas
pozīcijā. Ja Vienošanās dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nespēj iznomāt pasūtīto
Tehniku, Pasūtītājam ir tiesības Tehniku pasūtīt no tā Vienošanās dalībnieka, kurš
piedāvājis nākamo zemāko cenu attiecīgajā Tehniskās specifikācijas pozīcijā. Ja arī
šis Vienošanās dalībnieks Tehniku nespēj piegādāt, Pasūtītājs Tehniku pasūta no
Vienošanās dalībnieka, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu attiecīgajā Tehniskās
specifikācijas pozīcijā.
6.3.Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs veikt pasūtījumu pa tālruni (20432043) un elektronisko
pastu (info@autoeiropa.com).
6.4.Ja Vienošanās dalībnieks nevar iznomāt konkrētās Tehnikas par nolīgto vienības
cenu, pasūtītāja norādītajā termiņā vai nevar izpildīt citas Vienošanās saistības, tā
pienākums ir ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma nosūtīšanas
brīža rakstveidā par to informēt Pasūtītāju. Rakstisku paziņojumu Vienošanās
dalībnieks nosūta pa faksu vai e-pastu Pasūtītāja pārstāvim, no kura ticis saņemts
pasūtījums. Paziņojumā Vienošanās dalībnieks sniedz informāciju, kuru(-as)
pasūtīto(-ās) Tehniku nespēj iznomāt, norādot konkrētās Tehnikas nosaukumu.
6.5.Ja Vienošanās dalībnieks nevar nodrošināt Pasūtītājam nepieciešamās Tehnikas
iznomāšanu, tam nav tiesību celt pretenzijas pret citu Vienošanās dalībnieku, kurš
saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem ir piedāvājis nākamo zemāko vienību cenu un var
izpildīt visus Pasūtītājam nepieciešamās Tehnikas nomas nosacījumus.
6.6.Vienošanās dalībnieks, kurš nav spējis iznomāt kādu no pasūtītajām Tehnikām,
nezaudē tiesības šo Tehniku iznomāt nākotnē, citā Pasūtītāja pasūtījumā šīs
Vienošanās ietvaros.

6.7.Tehnikas nomas vienības cena nedrīkst pārsniegt Pretendenta Finanšu piedāvājumā
(3.pielikums) norādīto vienības cenu. Vienības cenas Vispārīgās vienošanās
izpildes laikā netiks paaugstinātas.
7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās laušana
7.1. Vienošanos var izmainīt, būtiski nemainot tās saturu, vai izbeigt, Pasūtītājam un
Pakalpojuma sniedzējam savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek
noformētas rakstiskā veidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu
sastāvdaļu.
7.2. Ja Pakalpojuma sniedzējs veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
neatbilstošas, prettiesiskas darbības, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu
Pakalpojuma sniedzējs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un zaudē visas ar Vienošanos
pielīgtās saistības.
7.3. Vienošanās darbība var tikt pārtraukta ar Pakalpojuma sniedzēju, ja pakalpojuma
sniegšanas kvalitāte neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, vai arī netiek pildītas
citas Konkursā paredzētās prasības.
7.4. Par Vienošanās darbības pārtraukšanu, saskaņā ar 7.2. un 7.3. punktu prasībām,
Pakalpojuma sniedzējs tiek informēts 5 (piecu) dienu laikā pirms Vienošanās darbības
pārtraukšanas.
7.5. Kādas no Pusēm maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanas gadījumā,
Vienošanās ar šo Pusi var tikt izbeigta nekavējoties.
7.6. Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Pakalpojuma sniedzēju vienlaicīgi tiek
izbeigts arī Līgums.
8. Pušu saistības
8.1. Pušu pienākums ir, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, segt
visus tiešos zaudējumus, kas radušiem pārējām Pusēm Vienošanās darbības laikā.
8.2. Pasūtītājs un Pakalpojuma sniedzējs nodrošina un atbild par Līguma noslēgšanu
Vienošanās ietvaros, ievērojot tajā noteiktos Līguma noslēgšanas nosacījumus un
kārtību.
8.3. Pasūtītājs nodrošina un atbild par Līguma slēgšanas procedūras organizēšanu un
Līguma noslēgšanu.
8.4. Pakalpojuma sniedzējs garantē un atbild par pakalpojuma kvalitātes atbilstību un
citu Pasūtītāja izvirzīto prasību nodrošināšanu, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās
specifikācijas prasībām (pielikums nr.1).
8.5. Atbildība par Pušu saistību neievērošanu, zaudējumu atlīdzināšanas aprēķināšanas
un soda sankciju piemērošanas kārtība noteikta Līgumā.
8.6. Katrā konkrētajā gadījumā pakalpojumu sniegšanas kārtība, apjoms, termiņš un
cena tiek noteikta, slēdzot atsevišķus Līgumus. Pakalpojuma nepieciešamības gadījumā
Pasūtītājs rakstveidā, nosūta uzaicinājuma vēstuli pa faksu un e-pastu, informē visus
Vienošanās dalībniekus par nepieciešamo pakalpojuma apjomu, izpildes termiņu un
citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi ir. Tiesības noslēgt Līgumu tiek piešķirtas
Vienošanās dalībniekam, kurš piedāvā zemāko cenu. Vienošanās dalībniekam, kurš ir
uzaicināts noslēgt Līgumu, 1 (vienas) darba dienas laikā jānoslēdz Līgums.
9.
Strīdu risināšanas kārtība
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā.
9.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Vispārīgās vienošanās, kas skar
to vai tās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas

Starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā
latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā
noteikto strīda izšķiršanas kārtību. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no
Vispārīgās vienošanās, kas skar to vai tās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību,
tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra
Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un
procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas
kārtību.
10.
Nepārvaramā vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto
saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure)
apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime,
kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Nepārvaramā vara ietver sevī notikumus,
kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns
nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki,
jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējams
kontroles robežās).
10.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski informē
par to pārējās Puses iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc
nepārvaramas varas iestāšanās, kā arī nosūta izziņu, kuru izsniegušas kompetentas
iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
10.3.Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai
no Pusēm ir tiesības atteikties no Vienošanās izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās
Puses vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās pārtraukšanas rezultātā.
11.
Citi noteikumi
11.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par pārējām Pusēm nodarītajiem tiešajiem
zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai
ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
11.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāda no Vienošanās minēto Pušu rekvizītiem,
telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, juridiskā adrese, tad Puse nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to pārējām Pusēm. Ja Puse
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajiem Pušu
pārstāvjiem un to rekvizītiem.
11.4. Reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā
un tās noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Pušu pienākums šajā
gadījumā ir rakstiski informēt par to pārējās Puses iespējami īsā termiņā..
11.5. Pušu kontaktpersonas Vienošanās darbības laikā:
11.5.1. No Pasūtītāja puses: Jānis Burilovs, e-pasts: janis.burilovs@riga.lv, telefona
numurs: 29268348.

11.5.2. No Pakalpojuma sniedzēja puses: Agris Juris Amoliņš, telefona numurs:
20432043, e-pasts: info@autoeiropa.com.
11.6. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
11.7. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā, ar katru Pakalpojuma
sniedzēju abpusēji starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju noslēgts atsevišķs
Vienošanās eksemplārs ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs
glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie katra Pakalpojuma sniedzēja.
12. Vienošanās pielikumi
12.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija.
12.2. Pakalpojuma sniedzēja tehniskais piedāvājums.
12.3.Pakalpojuma sniedzēja Finanšu piedāvājums
12.4. Tehnikas nomas līguma projekts.
13.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas meži”,
Reģ. Nr. 40003982628
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
SIA “CEDO”

Reģ.Nr. 40103507995
Jur.adrese: Avotkalnu iela 11, Rīga, LV-1024

Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

Banka: Swedbank AS
Konts: LV20HABA0551037175295

___________________
A.Tauriņš,
SIA“Rīgas meži”
valdes priekšsēdētājs

_____________________
M. Amoliņa
SIA “CEDO”
valdes priekšsēdētāja

