Vispārīgās vienošanās Nr.1-5-7/71
par medus piegādi
Rūjienas novada Jeru pagastā

2015.gada 16.septembrī
1. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI

Šī Vispārīgā vienošanās „Par pārtikas produktu piegādi VSAC „ Vidzeme” vajadzībām”, turpmāk –
„Vienošanās”, ir noslēgta starp Valsts sociālās aprūpes centru ”Vidzeme”, reģistrācijas Nr.
90000058112, direktora Modra Karseļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme”
nolikums”, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”,
un
visām personām, kuras atklātā konkursa „Pārtikas produktu piegāde VSAC „Vidzeme”
vajadzībām, Id.Nr. VSAC „Vidzeme” 2015/14, turpmāk tekstā – „Konkurss”, rezultātā ir
ieguvuši tiesības noslēgt šo Vienošanos:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KABULETI FRUIT”, reģistrācijas Nr. 40003959814, kuru
uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Andris Pluģis,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANEKSS”, reģistrācijas Nr. 40003570733, kuru uz statūtu
pamata pārstāv tās valdes locekle Ņina Siliņa,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Futurus Food”, reģistrācijas Nr. 40003348586, kuru uz
2015.gada 9.jūlija. pilnvaras Nr.136/2015 pamata pārstāv tās komercdirektors Ēriks Jansons,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Regat”, reģistrācijas Nr. 40103336812, kuru uz statūtu
pamata pārstāv tās valdes loceklis Aleksandrs Jegorovs,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lietas MD”, reģistrācijas Nr. 40003592976, kuru uz statūtu
pamata pārstāv tās valdes loceklis Dzintars Āboms,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, kuru uz 2015.gada
8.janvara pilnvaras Nr.SBD-P2015/40 pamata pārstāv Vadims Ragimhanovs,
(katra persona atsevišķi turpmāk – Piegādātājs);
(katrs minētais dalībnieks turpmāk – „Līdzējs” vai visi kopā – „Līdzēji”).
2. VIENOŠANĀS MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS
2.1. Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā laika posmā no 2015.gada 16.septembra līdz
2017.gada 15.septembrim Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Piegādātāju loka izvēlēsies
Piegādātājus, ar kuriem tiks slēgti piegādes līgumi. Vienošanās tāpat ir paredzēti
noteikumi, saskaņā ar kuriem tiks slēgti piegādes līgumi, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi
attiecībā uz piegādes līguma priekšmetu, cenu, kvalitātes jautājumiem.
2.2. Vienošanās priekšmets ir pārtikas produktu, turpmāk tekstā –„Prece”, piegāde saskaņā ar
tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1.) un Pasūtītāja vajadzībām.

3.
3.1.

VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS

Vienošanās stājas spēkā 2015.gada 16.septembrī un darbojas līdz
15.septembrim.
4.

2017.gada.

VIENOŠANĀS SUMMA

4.1. Vienošanās summa kopā visiem Piegādātājiem saskaņā ar Iepirkuma procedūras
rezultātiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 1 000,00 EUR (viens
tūkstotis eiro, nulle centi).
4.2. Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Preču pasūtījumu, bet
nosaka kopēju iepirkuma daļas summu, kuru Pasūtītājs nedrīkst pārsniegt.
4.3. Preču cenas ir noteiktas Vienošanās pielikumā Nr.2.
4.4. Vienošanās darbības laikā Preču cenas var tikt pārskatītas, bet ne ātrāk, kā pēc pusgada.
4.5. Par cenu pārmaiņu iniciatori var būt abi Līdzēji, proti, cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas, ja Piegādātājs/Pasūtītājs, iesniedzot Statistikas pārvaldes izziņu, pierāda, ka
valstī notikušas cenu pārmaiņas laika periodā no Vispārīgās vienošanās parakstīšanas brīža
līdz laikam, kad Līdzējs iesniedz lūgumu pārskatīt cenas. Cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas par vidējām patēriņa cenu pārmaiņām.
4.6. Vienošanās cenas var tikt pārskatītas arī citos gadījumos, ja Preces cenas izmaiņu
pamatojums ir dokumentāli pierādīts un Piegādātājs Konkursa laikā nevarēja to paredzēt,
bet ne vairāk par 5%.
4.7. Vienošanās Preču cenas izmaiņu gadījumā, Pasūtītājs veic piedāvājuma atkārtotu
izvērtēšanu pēc viszemākās cenas principa.
4.8. Par piegādātajām Precēm Pasūtītājs ar Piegādātāju norēķinās 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā no konkrētās Preces piegādes dienas pēc Piegādātāja iesniegtās un Pasūtītāja
akceptētās Preču pavadzīmes saņemšanas.
5. PIEGĀDĀTĀJU IZVĒLES KĀRTĪBA PIEGĀDES LĪGUMU NOSLĒGŠANAI
5.1. Pasūtītājs izvēlas Piegādātājus, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Vienošanās
noteiktās prasībās.
5.2. Piegādes līgumi tiks slēgti starp Pasūtītāju un visiem Piegādātājiem, kuru piedāvājumi tiks
atzīts par atbilstošu attiecīgajā iepirkuma daļā.
5.3. Pasūtītājs Preces prioritāri pasūta no Piegādātāja, kurš piedāvājis viszemāko cenu
attiecīgajā iepirkuma daļā (Piegādātājs Nr.1).
5.4. No Piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā,
Pasūtītājs veic pasūtījumu tikai tad, kad Vienošanās darbība ar iepriekšējo Piegādātāju tika
pārtraukta.
5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Preces, kas nav Preču sarakstā šīs Vienošanās
pielikumos, tas elektroniski nosūta visiem attiecīgās grupas Piegādātājiem uzaicinājumu
iesniegt piedāvājumu Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā.
5.6. Pasūtītājs, izvērtējot Piegādātāju iesniegtos piedāvājumus, izvēlas Piegādātājus pēc
zemākas cenas principa un kuru piedāvājumi atbilst uzaicinājumā paredzētajām prasībām.
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Par lēmuma pieņemšanu Pasūtītājs paziņo visiem Piegādātājiem, kas iesnieguši
piedāvājumu. Piegādes līgumu noslēgšana un Preču pasūtījumu veikšana tiek veikta
saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem.
6.

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

6.1. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūru piegādes līgumu noslēgšanai saskaņā ar
Publisko iepirkuma likumā un Vienošanās paredzētajām prasībām.
6.2. Par savlaicīgu Vienošanās pielikumos vai uzaicinājumam atbilstošu Preču piegādi samaksāt
Vienošanās 4.5. punktā paredzētajā termiņā.
7.

PIEGĀDĀTĀJU PIENĀKUMI

7.1. Piegādāt Preci Pasūtītājam saskaņā ar Konkursa tehnisko-finanšu piedāvājumu, šīs
Vienošanās un piegādes līguma nosacījumiem.
7.2. Uzņemties atbildību par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai un garantēt Preces
kvalitāti.
7.3. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās darbības laikā.
7.4. 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma nosūtīšanas brīža piegādāt
Preces pasūtījumā norādītajā apjomā, termiņā un laikā.
8.

VIENOŠANĀS IZMAIŅAS, ATKĀPŠANĀS NO VIENOŠANĀS UN TĀS
PĀRTRAUKŠANA

8.1. Vienošanās darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Vienošanās grozījumus, izņemot
Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem
Vienošanās grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma
67.1 panta trešās daļas regulējumam.
8.2. Jebkuras izmaiņas Vienošanās darbības laikā stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas
rakstveidā un tās ir akceptējuši Pasūtītājs un visi tie Piegādātāji, kurus skar veiktie
grozījumi.
8.3. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās. Šajā gadījumā pirmais Līdzējs par
to rakstveida brīdina otru Līdzēju vismaz vienu mēnesi iepriekš.
8.4. Vienošanās var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
8.5. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Vienošanās darbību ar Piegādātāju, ja:
8.5.1. tiks konstatēts, ka Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Konkursā vai
Vienošanās darbības laikā, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku
veicis citas prettiesiskas darbības;
8.5.2. Piegādātāju atkārtoti neievēroja šīs Vienošanās nosacījumus un/vai nav nodrošinājis
atbilstošu piegādes līguma izpildi.
8.6. Par būtisku šīs Vienošanos pārkāpumu Pasūtītājs uzskata:
8.6.1. tehniskai specifikācijai un cenai neatbilstošā Preču piegāde;
8.6.2. Preču piegādes nokavējumu.
8.6.3. Gadījumos, ja Pasūtītājs pārtrauc Vienošanās darbību šīs Vienošanās 8.5.1.punkta
noteiktajā kārtībā, tās patur tiesības ierobežot Piegādātāju piedalīties nākamajā konkursā
par pārtikas produktu piegādi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus.
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9. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Strīdus, kas radušies Vienošanās izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Līdzēji nevar vienoties, strīdi
tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līdzēji atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Līdzēju attiecības risināmas saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikuma normām.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Jebkura rakstiska informācija Vienošanās sakarā, tai skaitā, elektroniskā veidā vai pa faksu
sūtīta, ir saistoša abām Pusēm, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pieradījumiem,
ja Puse, kura nosūtīja informāciju ir saņēmusi apstiprinājumu no otras Puses par
informācijas saņemšanu.
11.2. Vienošanās ir sastādīta latviešu valoda uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem
septiņos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja,
pa vienam pie Piegādātājiem.
11.3. Vienošanās pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa:
11.3.1.Tehniskā specifikācija;
11.3.2. Pretendentu noteikšana par piegādātāju pēc kārtas.
12. LĪDZĒJU PARAKSTI:
Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”
Juridiskā adrese: pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
PVN reģistrācijas kods LV90000058112
Tālrunis/fakss 64207920
e-pasts: vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv
direktors Modris Karselis ____________________
z.v.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sanitex”
Juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
PVN reģistrācijas kods LV 40003166842
Tālrunis 67048400, fakss 67048401
e-pasts: linda.v@sanitex.eu
pilnvarotā persona Vadims Ragimhanovs ________________
z.v.

4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KABULETI FRUIT”
Juridiskā adrese: Lubānas iela 82, Rīga LV-1073
PVN reģistrācijas kods LV40003959814
Tālrunis/fakss 67247685
e-pasts: info@kabuleti.lv
valdes loceklis Andris Pluģis ____________________
z.v.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANEKSS”
Juridiskā adrese: Stūres iela 7-7, Rīga, LV-1055
PVN reģistrācijas kods LV40003570733
Tālrunis/fakss 67473515
e-pasts: kred8@inbox.lv
valdes locekle Ņina Siliņa ____________________
z.v.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Futurus Food”
Juridiskā adrese: Vienības gatve26a, Rīga, LV-1004
PVN reģistrācijas kods LV 40003348586
Tālrunis 67622244, fakss 67450260
e-pasts: info@futurusfood.lv
komercdirektors Ēriks Jansons ____________________
z.v.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Regat”
Juridiskā adrese: Artilērijas iela 40, Rīga, LV-1009
PVN reģistrācijas kods LV40103336812
Tālrunis/fakss 67313255
e-pasts: jurasstars@inbox.lv
valdes loceklis Aleksandrs Jegorovs ____________________
z.v.
5

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lietas MD”
Juridiskā adrese: Buļļu iela 45, Rīga, LV-1067
PVN reģistrācijas kods LV 40003292976
Tālrunis 67609777, fakss 67609770
e-pasts: kristine.grigorjeva@augluserviss.lv
valdes loceklis Dzintars Āboms ________________
z.v.
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