Pasūtītāja vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
SIA „Linca” vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
SIA „Holzwerke Lubāna” vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
Z/S „Stūrakmeņi” vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
SIA „Kordata” vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
SIA „UNICENTRS” vienošanās reģistrācijas Nr. ____________
SIA „Krauzers” vienošanās reģistrācijas Nr.____________

Vispārīgā vienošanās

par tiesībām piegādāt kurināmo malku
Valsts materiālo rezervju vajadzībām
Rīgā,

2016. gada 31.martā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Sarmītes Villeres
personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
piegādātāji, kuri saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām piegādāt kurināmo malku Valsts
materiālo rezervju vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/7), turpmāk
tekstā – Iepirkums, rezultātiem ir ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par tiesībām
piegādāt kurināmo malku Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām,
turpmāk tekstā – Vienošanās:
SIA „Linca”, tā valdes locekļa Valda Medinieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Statūtiem, turpmāk tekstā – Piegādātājs;
SIA „Holzwerke Lubāna”, tā valdes priekšsēdētāja Andreja Stangas personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – Piegādātājs;
Z/S „Stūrakmeņi”, tā īpašnieka Vjačeslava Dmitrijeva personā, kurš rīkojas uz
Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Piegādātājs;
SIA „Kordata”, tā valdes priekšsēdētāja Māra Limberga personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – Piegādātājs;
SIA „UNICENTRS”, tās valdes locekles Ievas Kaļķes personā, kura rīkojas saskaņā
ar Statūtiem, turpmāk tekstā– Piegādātājs;
SIA „Krauzers”, tā valdes priekšsēdētāja Anda Araka personā, kurš rīkojas saskaņā
ar Statūtiem, turpmāk tekstā – Piegādātājs,
katra no pusēm turpmāk tekstā – Puse, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā –
Vienošanās:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Ar šīs Vienošanās noslēgšanu, Piegādātājiem tiek piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma
līgumus ar Pasūtītāju par kurināmās malkas piegādi Pasūtītājam 2016./2017.gada
apkures sezonai saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem un atbilstoši šajā Vienošanās
noteiktajai Iepirkuma līgumu noslēgšanas kārtībai.
1.2. Puses atbilstoši Piegādātāju Iepirkuma ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem un
Pasūtītāja nepieciešamībai vienojas par detalizētiem kurināmās malkas piegādes
apjomiem un cenām, kas norādītas šīs Vienošanās 1.pielikumā „Kurināmās malkas
piegādātāji”.

1.3. Puses vienojas, ka Tehniskajā specifikācijā norādītais Iepirkuma apjoms var mainīties
(samazināties vai palielināties aptuveni 10% robežās), ņemot vērā Iepirkumā uzvarējušo
pretendentu piedāvātās kurināmās malkas cenas, pasūtītāja faktiskās vajadzības un
pasūtītājam pieejamos finanšu resursus.
1.4. Pasūtītājs negarantē visa Vienošanās 1.pielikumā norādītā kurināmās malkas apjoma
iegādi gadījumā, ja pasūtītājam zūd nepieciešamība iegādāties kurināmo malku
plānotajā apjomā nepārvaramas varas, tai skaitā tādu no pasūtītāja gribas neatkarīgu
valsts pārvaldes institūciju lēmumu un rīcības vai normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā
stāšanās rezultātā, kas būtiski ierobežo pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās
līgumsaistības.
2. Vienošanās darbības laiks
Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas visas iesaistītās Vienošanās
Puses, un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai, ja attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk – līdz
pilnīgai saistību izpildei (t.i., līdz Iepirkumā plānotā kopējā kurināmās malkas apjoma
piegādei un apmaksai).
3. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība un izpilde
3.1. Pasūtītājs katrā Iepirkuma daļā slēdz Iepirkuma līgumu ar to piegādātāju, kurš
Iepirkuma ietvaros ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu par plānoto kurināmās
malkas apjomu attiecīgajā Iepirkuma daļā (1.piegādātājs saskaņā ar Vienošanās
1.pielikumu).
3.2. Gadījumā, ja Vienošanās 3.1.punktā minētais Piegādātājs, ar kuru noslēgts Iepirkuma
līgums, nespēj piegādāt kurināmo malku līgumā noteiktajā laikā vai apjomā,
Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt kurināmo malku no nākamā Piegādātāja, kurš piedāvājis
otro zemāko cenu (2.piegādātājs atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam). Šādā gadījumā
Pasūtītājs vienojas ar 2.piegādātāju par nepieciešamo kurināmās malkas apjomu un
piegādes termiņu un noslēdz attiecīgu Iepirkuma līgumu.
3.3. Vienošanās 1.pielikumā norādītās cenas ir maksimālās pieļaujamās cenas, par kādām
Piegādātājs var piegādāt kurināmo malku visā Vispārīgās vienošanās un līguma
darbības laikā.
3.4. Ja Piegādātājs nespēj nodrošināt noslēgtā Iepirkuma līguma vai Vienošanās saistību
izpildi, tam nav tiesību celt pretenzijas pret nākamo Piegādātāju, kuram saskaņā ar
Iepirkuma informāciju un Vienošanos tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības.
3.5. Vienošanās ietvaros noslēgto Iepirkuma līgumu izpildes laikā Piegādātājiem ir saistošs
Iepirkuma ietvaros iesniegtais Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, kas
tiek pievienoti Iepirkuma līgumam pielikumā.
4. Pušu saistības

4.1. Piegādātāja saistības:
4.1.1. Piegādātājs apņemas veikt kurināmās malkas piegādi Pasūtītājam saskaņā ar šīs
Vienošanās un uz tās pamata noslēgtā Iepirkuma līguma noteikumiem;
4.1.2. Piegādātājs atbild par piegādātās kurināmās malkas atbilstību Iepirkuma ietvaros
iesniegtajam Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam, un noslēgtā Iepirkuma līguma
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1.pielikumā norādītajai kvalitātei;
4.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3.punktā noteikto Iepirkuma
līgumu slēgšanas un izpildes kārtību.
4.2. Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3.punktā noteikto Iepirkuma
līgumu slēgšanas un izpildes kārtību.
5. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
5.1. Šo Vienošanos var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
67.1pantā noteikto.
5.2. Ja Piegādātājs pārkāpj ar Vienošanos noteiktās prasības, tad var uzskatīt, ka ar šīs
darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusēji izbeidzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē
visas ar Vienošanos noteiktās tiesības.
6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta,
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par Vienošanās un Iepirkuma līguma saistību neizpildi atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās vai Iepirkuma līguma pilnīgu vai
daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās vai Iepirkuma līguma noslēgšanas un
kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība,
normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, pēc otras Puses
pieprasījuma, ziņojumam pievienojot izziņu, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, kas
satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās šīs Vienošanās saistības tiek turpinātas, šo
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Vienošanās darbības termiņā, un, attiecīgi
pagarinot šīs Vienošanās termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas
apstākļi.
8. Citi noteikumi
8.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad attiecīgā Puse 7
(septiņu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
8.3. Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
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8.4. Vienošanās ar pielikumu sagatavota latviešu valodā 7 (septiņos) eksemplāros uz 5
(piecām) lapām, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Visiem Vienošanās
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Jur. adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Banka: Valsts kase
Konts: LV86TREL2290649007000
Kods: TRELLV22

Piegādātājs:
SIA “Linca”
Reģ.Nr.45403008721
Adrese: Lautere, Aronas pag.,Madonas nov., LV-4847
Banka: AS SWEDBANK
Kods:
Konta Nr. LV78HABA0001408062169

Direktore _______________ S.Villere

Valdes loceklis_________ V.Medinieks

Piegādātājs:
SIA “Holzwerke Lubāna”
Reģ. Nr.40003230494
Jur. adrese: Parka iela 1, Lubāna, LV-4830
Banka: AS Swedbank
Konts: LV82HABA0001408038041
Kods: HABALV22

Piegādātājs:
Z/s “STŪRAKMEŅI”
Reģ. Nr. 41501024401
Jur. adrese: Aglonas iela 17-a, Višķi, LV-5481
Banka: AS SWEDBANK,
Kods: HABALV22,
Konts: LV60HABA0551027287656

Valdes priekšsēdētājs______________A.Stanga

Īpašnieks _______________ V.Dmitrijevs
Piegādātājs:
SIA “Krauzers”
Reģ. Nr. 40003421968
Jur. adrese: “Jaunkrūzas”, Laidzes pag., LV-3280
Banka: A/S „SEB banka”
Konts: LV41UNLA0050000030086
Kods: UNLALV2X

Piegādātājs:
SIA “Kordata”
Reģ. Nr. 53603024741
Jur. adrese: “Vecūdri”, Svētes pag., LV-3008
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konta Nr.LV41NDEA0000083944099
Valdes
priekšsēdētājs ___________ M.Limbergs

Valdes priekšsēdētājs________________A.Araks

Piegādātājs:
SIA “UNICENTRS”
Reģ. Nr. 421030225551
Jur. adrese: Lielā iela 1-74, Liepāja, LV-3401
Banka: AS SEB Banka
Konts: LV95 UNLA 0019 0036 4370 9
Kods: UNLALV2X
Valdes locekle_______________I.Kaļķe
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1.pielikums
pie 2016.gada 31.marta Vispārīgās vienošanās
par tiesībām piegādāt kurināmo malku Valsts
materiālo rezervju vajadzībām
KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDĀTĀJI
Iepirkuma
daļa
1.daļa
(550 m3)
2.daļa
(220 m3)
3.daļa
(160 m3)

1.piegādātājs
Cena par
Malkas m3,
Nosaukums
EUR bez
PVN
SIA “LINCA”

21.50

SIA
“KRAUZERS”

22.60

SIA “LINCA”

21.50

4.daļa
SIA
(120 m3)
“KORDATA”
5.daļa
SIA
3
(80 m )
“KORDATA”
6.daļa
SIA
3
(200 m )
“KORDATA”
7.daļa
Z/S
3
(160 m ) “STŪRAKMEŅI”

24.45
24.45

2.piegādātājs
Par
Cena par
Par
līgumcenu,
Malkas m3, līgumcenu,
Nosaukums
EUR bez
EUR bez
EUR bez
PVN
PVN
PVN
SIA
11 825.00
“Holzwerke
22.40
12 320.00
Lubāna”
SIA
4 972.00
24.45
5 379.00
“KORDATA”
SIA
3 440.00
“Holzwerke
22.40
3 584.00
Lubāna”
SIA
2 934.00
26.05
3 126.00
“UNICENTRS”
1 956.00

24.45

4 890.00

20.98

3 356.80
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SIA “LINCA”
SIA
“LINCA”
SIA
“KORDATA”

26.00

2 080.00

26.50

5 300.00

24.45

3 912.00

