Pasūtītāja vienošanās Nr.______________
Piegādātāja vienošanās Nr.______________
Vispārīgā vienošanās
par tiesībām piegādāt transportlīdzekļu rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus NMP
dienestam
Rīgā

2018. gada 7.novembrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/ 434, no
vienas puses un,
uzņēmēji, kuri saskaņā ar atklāta konkursa „Par tiesībām piegādāt transportlīdzekļu
rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus NMP dienestam” (iepirkuma identifikācijas numurs
NMPD 2018/44), turpmāk - Konkurss, rezultātiem ir ieguvuši tiesības noslēgt Vispārīgo
vienošanos kā piegādātāji:
SIA „Senson Auto” tā valdes priekšsēdētāja Dmitrija Muraševa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs,
SIA ”Baltic Auto Parts”, tā valdes priekšsēdētāja Andra Priedīša personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem turpmāk – Piegādātājs,
SIA ”LASLA-2”, pilnvarotās personas Alekseja Semjonova personā, kurš rīkojas
saskaņā ar pilnvaru Nr.29/10, turpmāk – Piegādātājs,
SIA “MB Bus”, tā valdes priekšsēdētāja Sergeja Muraševa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs,
SIA ”APE MOTORS”, turpmāk – Piegādātājs, tā pilnvarotās personas Andra
Jurgenberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada 29.augusta pilnvaru, turpmāk –
Piegādātājs,
SIA ”TSC DUALS”, tā valdes priekšsēdētāja Edgara Zaķa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Piegādātājs,
SIA ”WURTH”, tā valdes locekļu Jāņa Andersona un Daces Voicišas personā,
turpmāk – Piegādātājs,
SIA “Albert Berner”, tā valdes locekļa Mārtiņa Stelpa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs,
katra no pusēm Vienošanās tekstā turpmāk - Puse, noslēdz sekojošu Vispārīgo
vienošanos, turpmāk - Vienošanās:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Ar šīs Vienošanās parakstīšanu Piegādātājam piešķir tiesības slēgt Konkursa iepirkuma
līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar Konkursa rezultātiem.
1.2. Veicot Piegādātāja izvēli katrā Konkursa daļā, Pasūtītājs izvēlas to Piegādātāju, kurš
atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam ir Piegādātājs Nr.1 vai kurš ir saimnieciski
izdevīgāks.
1.3. Gadījumā, ja Piegādātājs Nr.1, atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam, nespēj piegādāt
transportlīdzekļu rezerves daļas vai ekspluatācijas materiālus, turpmāk - Prece, vai nav
saimnieciski izdevīgākais, Pasūtītājam ir tiesības iegādāties Preci no cita Piegādātāja
(Piegādātājs Nr.2, Nr.3, Nr.4 vai Nr.5., atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam).
1.4. Puses, atbilstoši Piegādātāja Konkursa piedāvājumam, vienojas par Preču piegādi, Preču
cenām un atlaides apjomu, katrā konkrētā Konkursa iepirkuma līgumā ar Piegādātāju.
2.
Vienošanās darbības laiks
2.1. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā 3 (trīs) gadus.

2.2. Pasūtītāja maksājumi Vienošanās darbības laikā visu Konkursa iepirkuma līgumu ietvaros
nedrīkst pārsniegt 600 000.00 euro (seši simti tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa.
3. Iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde
3.1. Konkursa iepirkuma līgumu Pasūtītājs katrā Konkursa daļā slēdz uz 3 (trīs) gadiem ar 5
(pieciem) Vienošanās dalībniekiem, kuri attiecīgajā Konkursa daļā ir atzīti par
uzvarētājiem.
3.2. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāja pieprasītās Preces piegādi, tam nav tiesību celt
pretenzijas pret citu Piegādātāju, kurš ir nākamais izdevīgākais Piegādātājs.
3.3. Pasūtītājs var pasūtīt Preces, kuras nav norādītas Konkursa nolikuma Finanšu
piedāvājumā, veicot visu Piegādātāju, ar kuriem noslēgts Konkursa iepirkuma līgums par
attiecīgās specifikācijas Preču iegādi, un izvēloties izdevīgāko Piegādātāju.
3.4. Pasūtītājs var iegādāties rezerves daļas citiem transportlīdzekļiem, kas nav norādīti
Konkursa nolikuma Finanšu piedāvājumā, veicot visu Vispārīgās vienošanās Piegādātāju
piedāvāto cenu salīdzinājumu un izvēloties Piegādātāju, kurš ir saimnieciski
visizdevīgākais.
3.5. Puses nevienojas par Preču piegādes apjomiem. Preces tiek pasūtītas pēc nepieciešamības
un ņemot vērā Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus.
4. Pušu saistības
4.1. Piegādātāja saistības:
4.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Konkursa iepirkuma
līguma noteikumiem;
4.1.2. Piegādātājs atbild par Preču atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvo aktu prasībām;
4.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3.punktā noteikto Konkursa
iepirkuma līgumu noslēgšanas kārtību un Vienošanās 1.2. un 1.3.punktā noteikto
Piegādātāju izvēles kārtību.
4.2. Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3.punktā noteikto Konkursa
iepirkuma līgumu noslēgšanas kārtību un Vienošanās 1.2. un 1.3.punktā noteikto
Piegādātāju izvēles kārtību;
4.2.2. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties attiecīgo preci par dārgāku cenu, ja attiecīgās Piegādātāja
piedāvātās preces kvalitāte nenodrošina transportlīdzekļa atbilstību Ministru kabineta
2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts
tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, vai ja attiecīgās preces kvalitāte
nenodrošina pilnvērtīgu transportlīdzekļa ekspluatāciju vismaz starp diviem secīgiem
ražotāja noteiktajiem servisa maiņas intervāliem. Šādā gadījumā Pasūtītājs veic visu
attiecīgās daļas uzvarētāju aptauju, lai noskaidrotu, kurš no Piegādātāju piedāvājumiem
ir izdevīgākais.
5. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
5.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās
neatņemamām sastāvdaļām.
5.2. Ja Piegādātājs pārkāpj ar Vienošanos noteiktās prasības, tad var uzskatīt, ka ar šīs darbības
veikšanu Piegādātājs ir vienpusēji izbeidzis Vienošanos un tās ietvaros noslēgto līgumu
un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos un līgumu noteiktās tiesības.
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6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas 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 Līguma saistību neizpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma
saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
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 Puse 7 (septiņu) darba
dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
8.3. Kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā ir norādītas katrā konkrētā iepirkuma
līgumā.
8.4. Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
8.5. Vienošanās ar pielikumu sagatavota latviešu valodā 9 (deviņos) eksemplāros uz 5
(piecām) lapām, katrai Pusei pa eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SIA “Senson Auto”
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. 40103134754
Adrese: Laktas iela 8,Rīga, LV-1013
Adrese: Starta iela 5F, Rīga, LV-1026
Banka: Valsts kase
Banka: Luminor Bank AS
Kods: TRELLV22
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV86TREL2290649007000
Konta Nr. LV20RIKO0002930013464
_________________________L.Cipule

_______________________D.Muraševs

Piegādātājs:
SIA ”Baltic Auto Parts”
Reģ. Nr.40003385421
Adrese:Vandzenes iela 3, Rīga, LV1046
Banka: AS “Swedbank”,
Kods: kods:HABALV22
Konta Nr.LV74HABA0001408034887

Piegādātājs:
SIA ”LASLA-2”
Reģ. Nr. 40003183058
Adrese: Ganību dambis 17-k4,Rīga,LV-1045
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV68HABA0551038383439
Kods: HABALV2X

_______________________A.Priedītis

___________________A.Semjonovs
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Piegādātājs:
SIA “MB Bus”
Reģ. Nr.40003249858
Adrese:Vienības gatve 101, Rīga, LV-1058
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta Nr LV03HABA0001408033352

Piegādātājs:
SIA ”APE MOTORS”
Reģ. Nr. LV40003244795
Adrese: Dzelzavas iela 120 J, Rīga LV-1021
Banka:Luminor
Kods: SWIFT NDEALV2X
Konta Nr. LV44NDEA0000080021850

_________________________S.Muraševs

____________________A.Jurgenbergs

Piegādātājs:
SIA ”TSC DUALS”
Reģ. Nr. 40003528558
“Baltegles”, Ķekava, LV-2123
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0144 00263

Piegādātājs:
SIA ”WURTH”
Reģ. Nr.LV40003280809
Adrese: Ganību dambis 17k-2, Rīga, LV1045
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV35HABA0001408038693

________________________ E. Zaķis

______________________J.Andersons
______________________ D.Voiciša

Piegādātājs:
SIA “Albert Berner”
Reģ. Nr. 40003445966
Adrese: Liliju 20, Mārupes nov., LV2167
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV15HABA0551023846130
_____________________M.Stelps
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1.pielikums
pie 2018.gada 7.novembra vispārīgās vienošanās
par tiesībām piegādāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
transportlīdzekļu rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus
Preču piegādātāji
Iepirkuma daļa

Piegādātājs Nr.1
(nosaukums)

Piegādātājs Nr.2
(nosaukums)

1.daļa
Rezerves
daļas
transportlīdzekļiem
2.daļa - Motoreļļas un transmisiju
eļļas
3.daļa - Tehniskie šķidrumi

SIA “Senson Auto” SIA ”Baltic Auto
Parts”
SIA
”TSC SIA ”Baltic Auto
DUALS”
Parts”
SIA ”Baltic Auto SIA ”LASLA-2”
Parts”
4.daļa
Dažādas
preces SIA ”Baltic Auto SIA “Senson Auto”
transportlīdzekļiem
Parts”
5.daļa - Instrumenti, iekārtas un SIA ”Baltic Auto SIA ”LASLA-2”
stiprinājumi
Parts”
6.daļa - Speciālie gaismas un SIA ”Baltic Auto
skaņas signāli
Parts”
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Piegādātājs Nr.3
(nosaukums)

Piegādātājs Nr.4
(nosaukums)

Piegādātājs Nr.5
(nosaukums)

SIA ”LASLA-2”

SIA “MB Bus”

SIA
”APE
MOTORS”
”APE SIA “Senson Auto” SIA ”LASLA-2”

SIA
MOTORS”
SIA
”TSC
DUALS”
SIA
”APE
MOTORS”
SIA
“Albert
Berner”
-

SIA “Senson Auto” SIA
”APE
MOTORS”
SIA
”TSC SIA ”WURTH”
DUALS”
SIA ”WURTH”
SIA
”APE
MOTORS”
-

