Pasūtītāja Līguma reģ. Nr.
Piegādātāja Līguma reģ. Nr.
VISPARĪGĀ VIENOŠANĀS
par sauszemes transportlīdzekļu ziemas sezonas riepu iegādi
(Konkursa 2. daļai “Ziemas sezonas riepas”)
Rīgā,

2018. gada 17. augustā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora
pienākumu izpildītāja Kristiana Galandera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1480 “Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta nolikums” un Veselības ministrijas 2018. gada 16. jūlija rīkojumu
Nr. 13-05/325, no vienas puses, un
uzņēmēji, kuri saskaņā ar atklāta konkursa “Sauszemes transportlīdzekļu vasaras un
ziemas sezonas riepu iegāde” (ID Nr. NMPD 2018/9) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem
konkursa 2. daļā “Ziemas sezonas riepas” ir ieguvuši tiesības slēgt Vispārīgo vienošanos kā
piegādātāji:
1) SIA “Auto motīvs” (turpmāk – Piegādātājs Nr. 1), tās valdes locekļa Kaspara Eglīša
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem;
2) SIA “Autoriepu nams” (turpmāk – Piegādātājs Nr. 2), tās prokūrista Oskara Krampāna
personā, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru;
3) SIA “LANEKS RIEPAS” (turpmāk – Piegādātājs Nr. 3), tās valdes locekles Ļubovas
Utočkinas personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
no otras puses (visi līdzēji kopā turpmāk – Puses un katrs atsevišķi – Puse), noslēdz šāda
satura Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
Ar šīs Vienošanās parakstīšanu Piegādātājiem (Piegādātājs Nr. 1, Piegādātājs Nr. 2 un
Piegādātājs Nr. 3), kuri iesnieguši saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa
2. daļā – “Ziemas sezonas riepas”, tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumus ar
Pasūtītāju par sauszemes transportlīdzekļu ziemas sezonas riepu (turpmāk – Prece)
piegādi saskaņā ar Konkursa rezultātiem un Vienošanās noteiktajā kārtībā.
Veicot Piegādātāja izvēli, Pasūtītājs izvēlas to Piegādātāju, kurš atbilstoši 1. pielikumam
ir Piegādātājs Nr. 1.
Gadījumā, ja Piegādātājs Nr. 1 atbilstoši 1. pielikumam, nespēj piegādāt Preci,
Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no nākamā Piegādātāja (Piegādātāja Nr. 2 atbilstoši
1. pielikumam), kurš ir ieguvis vislielāko punktu skaitu. Ja arī nākamais Piegādātājs
nespēj piegādāt Preces, Pasūtītājs Preces pasūta no nākamā Piegādātāja (Piegādātājs
Nr. 3 atbilstoši 1. pielikumam), kurš ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.
Puses, atbilstoši Piegādātāja Konkursa piedāvājumam, vienojas par Preču piegādi un
iepirkuma Preču cenām, katrā konkrētā iepirkuma līgumā ar Piegādātāju.

2. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS
2.1. Vienošanās stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas visas Puses un ir spēkā

12 (divpadsmit) mēnešus.
2.2. Pasūtītāja maksājumi Vienošanās darbības laikā nedrīkst pārsniegt kopējo summu
EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.3. PVN 21% ir EUR 25 200,00 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi),
kopējā summa ar PVN ir EUR 145 200,00 (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši divi
simti euro un 00 centi).

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN IZPILDE
Iepirkuma līgumu Pasūtītājs slēdz ar visiem Vienošanās dalībniekiem saskaņā ar
Vienošanās 1. pielikumu.
Slēdzot iepirkuma līgumu, Puses, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, vienojas par
Preču piegādēm, nosakot veidu, kādā Pasūtītājs pasūtīs Preces un termiņu, kādā
Piegādātājs piegādās Pasūtītājam Preces.
Veicot Preču iegādi, kuras nav bijušas iekļautas finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs veic
visu Piegādātāju, ar kuriem noslēgta Vienošanās par Preču iegādi, aptauju, noskaidrojot,
kurš no Piegādātāju piedāvājumiem ir saimnieciski visizdevīgākais Pasūtītājam,
izvērtējot attiecīgos piedāvājumus saskaņā ar Konkursa nolikumā noteiktajiem
kritērijiem, un no tā pasūta nepieciešamās Preces.
Pasūtītājs Preces pasūta elektroniski, nosūtot pieteikumu uz Piegādātāja
kontaktpersonas e-pastu, kurā norāda informāciju par Preces vienību skaitu, izmēriem
un piegādes vietām.
Ja Piegādātājs Nr. 1 nespēj piegādāt minimālo pirmreizējo Preces pasūtījumu pilnā
apmērā, tad Piegādātājs par to 24 (divdesmit četru) stundu laikā nosūta Pasūtītājam
rakstisku paziņojumu saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem. Šādā gadījumā
Pasūtītājs visu minimālo pirmreizējo Preces pasūtījumu pilnā apmērā pasūta no nākamā
Piegādātāja saskaņā ar Vienošanās 1.3. apakšpunktā noteikto kārtību.
Ja Piegādātājs nespēj piegādāt turpmākos Preces pasūtījumus, tad Piegādātājs par to 24
(divdesmit četru) stundu laikā nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu saskaņā ar
iepirkuma līguma nosacījumiem. Paziņojumā Piegādātājs sniedz informāciju, kādas
pasūtītās Preces nespēj piegādāt, norādot konkrētās Preces nosaukumu, daudzumu un
cenu. Šādā gadījumā Pasūtītājs daļu Preces pasūta no Piegādātāja Nr. 1 un pārējo Preces
daļu pasūta no nākamā Piegādātāja saskaņā ar Vienošanās 1.3. apakšpunktā noteikto
kārtību.
Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāja pieprasītās Preces piegādi, tam nav tiesību
celt pretenzijas pret citu Piegādātāju, kurš ir piedāvājis nākamo izdevīgāko piedāvājumu
un no kura tiks pasūtīta Prece.

4. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Piegādātājs saistības:
4.1.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preces saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem;
4.1.2. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3. punktā noteikto iepirkuma
līgumu noslēgšanas un izpildes kārtību un Vienošanās 1.2. un 1.3. punktā noteikto
Piegādātāju izvēles kārtību.
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4.2. Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 3. punktā noteikto iepirkuma
līgumu noslēgšanas kārtību un Vienošanās 1.2. un 1.3. punktā noteikto Piegādātāju
izvēles kārtību.
5. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
5.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. 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 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 un iepirkuma līguma pilnīgu vai
daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās un iepirkuma 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 Vienošanās un
iepirkuma līgumā paredzēto 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.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8. Citi noteikumi
Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad Puse 7 (septiņu)
darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā ir norādītas katrā konkrētā iepirkuma
līgumā.
Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem šajā Vienošanās apliecina, ka rīkojas Vienošanās
norādīto juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tiem ir šādām darbībām attiecīgs
pilnvarojums. Ja izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav
juridisko personu pilnvarojuma parakstīt šo Vienošanos, bet pašas juridiskās personas
neatzīst ar Vienošanos uzņemtās saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas
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personas, kas uzņemas visas attiecīgajam Vienošanās dalībniekam šajā Vienošanā
noteiktās saistības un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
8.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams šīs Vienošanās saturs un nozīme un viņi
Vienošanos atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu. Vienošanās tekstā lietotajiem
jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Vienošanās sastādīta
pareizi – pēc Pušu sniegtās informācijas, kuru Puses uzskata par pietiekamu un
vispusīgi izklāstītu šajā.
8.7. Vienošanās ar pielikumu sagatavota latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros uz
5 (piecām) lapām, katrai Pusei pa eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests
Reģ. Nr.: 90009029104
Adrese: Laktas ielā 8,
Rīgā, LV-1013
Valsts kase,
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Tālr. Nr.: +371 67337000
Direktora p.i.

K. Eglītis

Z.V.

Piegādātājs Nr. 2:
SIA “Autoriepu nams”
Reģ. Nr.: 40103281482
Adrese: Ziepniekkalna ielā 2, Rīgā, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV73HABA0551027921996
E-pasts: oskars@tyres.lv
Tālr. Nr.: +371 28646222

Z.V.

Reģ. Nr.: 40003849726
Adrese: Salaspils ielā 2, Rīgā, LV-1019
Banka: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konta Nr.: LV11NDEA0000080945981
E-pasts: viesturs@amotivs.lv
Tālr. Nr.: +371 26412988

K. Galanders Valdes loceklis

Z.V.

Prokūrists

Piegādātājs Nr. 1:
SIA “Auto motīvs”

Piegādātājs Nr. 3:
SIA “LANEKS RIEPAS”
Reģ. Nr.: 40203054830
Adreses:
Juridiskā: Meža prospekts 129, Jūrmalā,
LV-2010
Korespondences: Lubānas ielā 143, Rīgā,
LV-1021
Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV59UNLA0055000035897
E-pasts: office@laneks.lv
Tālr. Nr.: +371 67102101

O. Krampāns Valdes locekle
Z.V.
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Ļ. Utočkina

1. pielikums
pie 2018. gada 17. augusta Vispārīgās
vienošanās par sauszemes transportlīdzekļu
ziemas sezonas riepu iegādi

Piegādātājs

Piedāvātā līgumcena, EUR
bez PVN

Nr.1: SIA “Auto motīvs”
Nr.2: SIA “Autoriepu nams”
Nr.3: SIA “LANEKS RIEPAS”

77 158,00
73 206,00
66 095,80
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Saskaņā ar Konkursa
nolikuma 4.4. punktu,
konkursa 2.daļā līgumcena,
EUR bez PVN
120 000,00

