VIENOŠANĀS Nr.SRM-16-439-lī
pie Vispārīgās vienošanās Nr. SRM-15-31-lī
par komunālā transporta un tehnikas nomas pakalpojumu sniegšanu
Rīgā, 2016. gada 22.jūnijā
Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā sarunu procedūrā „ Sarunu procedūra par papildus
vienošanās noslēgšanu par komunālā transporta un tehnikas nomu”, iepirkuma identifikācijas
Nr.SIA-RM-2016/46, turpmāk – Iepirkums, rezultātā ieguvuši tiesības slēgt vispārīgo
vienošanos ir:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CT Noma”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003559702,Venstpils iela 48, Rīga, LV-1002, e -pasts: ctnoma@ctnoma.lv.
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stats Serviss”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003711680, Kroņu iela 13A, Rīga, LV 1084, e-pasts: arvids@stats.lv.
SIA „Rīgas meži”, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas
pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stats Serviss”, valdes locekļa Arvīda Ivbuļa
personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “Līdzēji”, ņemot vērā, ka
(i)

Līdzēji 2016.gada 23.janvārī ir noslēguši Vispārīgo vienošanos Nr.SRM-15-31-lī ar
kopējo vispārīgās vienošanās summu 174 000 EUR un darbības laiku - 36 mēneši no
vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas;

(ii)

Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteikto mērķi) un būtisku grozījumu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ievērojis
PIL 67.¹ panta otrajā daļā minētos nosacījumus, proti, būtiski iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja saskaņā ar PIL 63.panta
nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš
nepublicējot paziņojumu par līgumu.

(iii)

Atbilstoši PIL 67.¹ panta trešai daļai Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumi ir atzīstami par būtiskiem, ja iepirkuma līguma priekšmetā ietver
pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā
vienošanās;

(iv)

Atbilstoši PIL 63.panta ceturtai daļai Publiskiem pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var
piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja publiskiem
būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja: pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi
vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri
neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un
tiek ievēroti šādi nosacījumi:
a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš
noslēgtā līguma līgumcenas,
b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā
līguma izpildītājs,
c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no
iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot
ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski
nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā
līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas;

(v)

Vispārīgās vienošanās 4.1.punktā noteikts, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijās
norādītie Pakalpojumu apjomi tiek uzskatīti par orientējošiem un tiek precīzi definēti
Vispārīgās vienošanās izpildes gaitā. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Vispārīgās vienošanās
sekmīgas izpildes nodrošināšanai nepieciešams saņemt iepriekš Vispārīgās vienošanās
Tehniskās specifikācijas III.daļā “Būvniecības tehnika un iekārtas” sākotnēji tieši
neminētu vai minētu tehnikas vienību, bet ar nedaudz atšķirīgiem parametriem, nomas
pakalpojumus. Tādējādi, lai nodrošinātu Vispārīgās vienošanās sekmīgu izpildi
Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt papildus finanšu piedāvājumus no Vispārīgās
vienošanās dalībniekiem;

(vi)

Par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs ir organizējis sarunu procedūru ID Nr. SIA-RM2016/46 “Sarunu procedūra par papildus vienošanās noslēgšanu par komunālā
transporta un tehnikas nomu”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 16.daļas
2.punktu;

(vii)

Kopējā grozījumu vērtība ir EUR 8000;

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2016.gada 23.janvārī noslēgtās
Vispārīgās vienošanās Nr.SRM-15-31-lī, turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās, vienojoties
par sekojošo:
1. Līdzēji vienojas par papildus precizētu tehnikas vienību nomas pakalpojumu
saņemšanu Tehniskās specifikācijas III daļā “Būvniecības tehnika un iekārtas”, saskaņā
ar Pakalpojumu sniedzēja Tehnisko un finanšu piedāvājumu/tehnisko specifikāciju
(1.pielikums), papildinot Tehnisko specifikāciju ar šādām pozīcijām, kas kļūst par
neatņemamu tās sastāvdaļu:

N.p.k.

Tehnikas, iekārtas
veids, nosaukums

Prasības

Maksa par 1 (vienas)
stundas nomu
(EUR bez PVN)

3.9.

Vibroplate1;2;3

Svars 500 kg.

20.00

3.10.

Grunts veltnis.1;2;3

Pilna masa 12 t. platums
max. 2.5 m

30.00

2. Līdzēji vienojas papildināt Vispārīgās vienošanās 2.pielikumu ar Vispārīgās
vienošanās dalībnieka cenu piedāvājumu un Vispārīgās vienošanās dalībnieku cenu
apkopojumu papildināt ar šādām pozīcijām, kas kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu:
PRETENDENTI
1. Pretendents
2. Pretendents
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS Sabiedrība
ar Sabiedrība ar ierobežotu
ierobežotu
atbildību atbildību “Stats Serviss”
“CT Noma”
III daļa (nomas maksa par 1 (vienas) stundas nomu (EUR bez PVN))
Vibroplate
3.00
3.9.
20.00
Grunts veltnis.
28.00
3.10.
30.00
3. Līdzēji vienojas atbilstoši palielināt Vispārīgās vienošanās kopsummu attiecīgi
Vispārīgās vienošanās 3.daļas 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.3. Vienošanās darbības laikā apstiprinātā kopējā darījuma summa EUR bez PVN
182 000.”

4. Pārējā daļā Vispārīgās vienošanās teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav
noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Vispārīgās vienošanās
noteikumi.
5. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks.
Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs –
Pakalpojuma sniedzējam.
Pielikumā: Tehnisko un finanšu piedāvājumu/tehnisko specifikācija 2lpp.
Pasūtītājs
SIA “Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.:
Adrese:
Līdzēju paraksti:

Pakalpojuma sniedzējs

40003982628
Ostas pr. 11, Rīga, LV-1034

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Stats Serviss”,
40003711680
Kroņu iela 13A, Rīga, LV 1084

A.Tauriņš

A.Ivbulis

