
 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. LIG-IEP/2017/__ 

Par automašīnu piegādi 

Lote Nr. 2 “Kravas furgonu, kravas – pasažieru un pasažieru pārvadājumu automašīnas” 

 

Rīgā, 2017.gada ___.___________ 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģ. LR  

Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.40003619950, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, kuru pārstāv tās valdes 

priekšsēdētājs Leons Bemhens, no vienas puses un 

Personu apvienība, kas sastāv no SIA "FORUM AUTO", reģ. Nr. 40003930147, kuru pārstāv 

tās valdes loceklis Tonu Piirmaa un SIA “SEB līzings”, reģ.Nr. 50003334041, kuru pārstāv tās valdes 

priekšsēdētāja Jeļena Gavrilova un valdes locekle Santa Demme, turpmāk tekstā  IESPĒJAMAIS 

PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, 

SIA “Andre Motors”, reģ. Nr. 40103997615, turpmāk tekstā  IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS, 

kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Ansis Auziņš, no otras puses,  

Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Moller Auto”, reģ. Nr. 40103847187, kuru pārstāv tās 

direktore Izīda Gerkena un SIA “Moller Auto Latvia”, reģ. Nr. 40003055104, kuru pārstāv SIA “Moller 

Auto Latvia” Volkswagen centra Lidosta pilnvarotā persona direktors Andris Griķis turpmāk tekstā  

IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, 

Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Auto Blitz”, reģ.Nr. 40103457637, kuru saskaņā ar 

pilnvaru pārstāv tās valdes loceklis Zigurds Liepa un SIA “OP Finance”, reģ.Nr. 40103199394, kuru 

saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv Simona Miķelsone un Natālija Korole, turpmāk tekstā IESPĒJAMAIS 

PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, 

Personu apvienība, kas sastāv no SIA “Domenikss”, reģ.Nr. 40003363354, kuru pārstāv tās 

valdes priekšsēdētāja Benita Sadauska un SIA “SEB līzings”, reģ.Nr. 50003334041, kuru pārstāv tās 

valdes priekšsēdētāja Jeļena Gavrilova un valdes locekle Santa Demme,  no otras puses,  

SIA “Mūsu auto Valmiera”, reģ.Nr. 44103080462, kuru pārstāv tās valdes loceklis Uldis 

Ozoliņš, turpmāk tekstā IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses,  

 

 

visi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,  

pamatojoties uz atklāta konkursa “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu 

piegādi”, identifikācijas Nr.RS/2016/35, turpmāk tekstā saukts - atklāts konkurss, rezultātiem,  un saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 15.punktu un 65.pantu, noslēdza šādu vispārīgo vienošanos: 

 

1. DEFINĪCIJAS 

 

1.1. IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS – atklāta konkursa uzvarētājs, kurš noslēdz vispārīgo vienošanos ar 

PASŪTĪTĀJU, iegūstot tiesības PASŪTĪTĀJAM piegādāt automašīnas saskaņā ar vispārīgās 

vienošanās nosacījumiem. 

1.2. PIEGĀDĀTĀJS – (1) atklāta konkursa uzvarētājs, kurš ir noslēdzis vispārīgo vienošanos ar 

PASŪTĪTĀJU, (2) kuram PASŪTĪTĀJS nosūta pasūtījumu, (3) kurš iesniedz pasūtījumam 

atbilstošu cenu piedāvājumu, un (4) kuram tiek nosūtīts akcepta paziņojums. 

1.3. Atbilstošs cenu piedāvājums – (1) IESPĒJAMĀ PIEGĀDĀTĀJA atbilstoši pasūtījuma formai 

aizpildīts, (2) amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības, vai pilnvarotās personas parakstīts, (3) 

vispārīgās vienošanās prasībām un pasūtījumā norādītajiem līguma izpildes kritērijiem atbilstošs un 

(4) savlaicīgi PASŪTĪTĀJAM iesniegts dokuments pa faksu. Faksa ziņojuma saņemšanas brīdis ir 

cenu piedāvājuma saņemšanas laiks. 

1.4. Pasūtījums – noteiktas formas pieprasījums iesniegt cenu piedāvājumu visiem attiecīgās lotes 

IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kas tiek nosūtīts elektroniski/pa pastu/pa faksu. Pasūtījumi 

tiek numurēti to nosūtīšanas secībā. 



 

1.5. Apstiprināts pasūtījums – PIEGĀDĀTĀJA cenu piedāvājums, tai skaitā, kurā PASŪTĪTĀJS ir 

labojis kļūdas, kuru PASŪTĪTĀJS kopā ar akcepta paziņojumu pa elektronisko pastu/pa pastu/pa 

faksu ir nosūtījis PIEGĀDĀTĀJAM tā pieņemšanai izpildei. Apstiprinātie pasūtījumi tiek numurēti 

to nosūtīšanas secībā. 

1.6. Attiecīgās lotes automašīnas – konkrēta veida automašīnas, kuras IESPĒJAMAJIEM 

PIEGĀDĀTĀJIEM ir tiesības piedāvāt PASŪTĪTĀJAM. Automašīnu lotes un tās piegādāt tiesīgie 

IESPĒJAMIE PIEGĀDĀTĀJI norādīti vispārīgās vienošanās 1.pielikumā. 

1.7. Līguma izpildes kritērijs – specifisks Līguma izpildes nosacījums: piegādes apjoms, piegādes termiņš 

un papildu tehniskā/ās opcija/as un/vai automašīnas pārbūves iespējas, kas nav iekļauts vispārīgajā 

vienošanās, bet kas tiek norādīts pasūtījumā un ir saistošs PIEGĀDĀTĀJAM Līguma izpildes laikā. 

1.8. Automašīnas gala cena – automašīnas cenas un atpakaļpārdevuma cenas starpība.  

1.9. Akcepta paziņojums – dokuments, ko elektroniski/pa pastu/pa faksu IESPĒJAMAJAM 

PIEGĀDĀTĀJAM, kurš iesniedza Atbilstošu cenu piedāvājumu ar viszemāko cenu, nosūta 

PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona un, kurš satur informāciju, ka cenu piedāvājums ir pieņemts. 

1.10. Noraidījuma paziņojums – dokuments, ko elektroniski/pa pastu/pa faksu visiem Atbilstošu cenu 

piedāvājumu iesniegušajiem IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, izņemot PIEGĀDĀTĀJU, 

kuram tiek nosūtīts Akcepta paziņojums, nosūta PASŪTĪTĀJA pilnvarota persona, un kurš satur 

informāciju, ka cenu piedāvājums ir noraidīts. 

 

2. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

 

2.1. Šī Vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā PASŪTĪTĀJS izvēlas automašīnu PIEGĀDĀTĀJUS . 

2.2. Vispārīgā vienošanās ir spēkā no brīža, kad to paraksta visi Līdzēji, un darbojas 4 (četrus) gadus no 

tās parakstīšanas brīža. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM Vispārīgās vienošanās 2.2.punktā noteiktajā termiņā ir jāpabeidz PIEGĀDĀTĀJA 

izvēles procedūra saskaņā 5.punktā noteiktajām prasībām. 

 

3. CENAS 

 

3.1. Katra IESPĒJAMĀ PIEGĀDĀTĀJA piedāvāto automašīnu cenas ir norādītas Attiecīgās lotes 

automašīnu sarakstā (1.pielikums), kas ir fiksētas kā augstākās maksimāli pieļaujamās cenas, kādas 

IESPĒJAMIE PIEGĀDĀTĀJI drīkst norādīt cenu piedāvājumā Vispārīgās vienošanās darbības 

laikā. Ja PASŪTĪTĀJS automašīnai pieprasa papildu tehniskās opcijas, to cena tiek pieskaitīta 

Automašīnas cenai, kā arī proporcionāli tiek palielināta Automašīnas atpakaļpirkuma cena. 

3.2. Automašīnas cenas, kas norādītas 1.pielikumā, ietver transportēšanas izmaksas līdz automašīnu 

piegādes vietai, reģistrācijas izmaksas CSDD, transportlīdzekļa ikgadējo nodevu pirms automašīnas 

reģistrācijas, pirmspārdošanas sagatavošanas izmaksas, visa uzstādītā aprīkojuma cenu un tā 

uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automašīnas pilnīgu gatavību lietošanai.  

3.3. Ja tam ir objektīvi pamatots iemesls (ražotāja noteikto cenu pieaugums, inflācija autobūves nozarē 

utml.) IESPĒJAMAJAM PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM 1.pielikumā norādīto 

automašīnu cenu palielinājumu, bet ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. PASŪTĪTĀJS  šādu 

pieprasījumu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā un, ja tas ir pamatots, veic atbilstošas korekcijas 

Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā attiecīgajai lotei.  

3.4. Iesniedzot cenu piedāvājumu, IESPĒJAMAJAM PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piedāvāt 

PASŪTĪTĀJAM automašīnu uzlabojumus un papildu aprīkojumu, nepārsniedzot 1.pielikumā 

norādīto automašīnas cenu. Par automašīnas uzlabojumiem un papildu aprīkojumu IESPĒJAMAIS 

PIEGĀDĀTĀJS cenu piedāvājumam pievieno atbilstošu pamatojumu. 

3.5. Automašīnas atpakaļpārdevuma cena norādīta 1.pielikumā un ir saistoša PIEGĀDĀTĀJAM, ja 

automašīnas lietošanas termiņa beigās tam tiek paziņots par nepieciešamību atpirkt automašīnu. 

Atpakaļpārdevuma cena jāpalielina proporcionāli automašīnu cenu pieaugumam gadījumos, kad tiek 

pieprasītas papildu tehniskās opcijas vai noticis cenu palielinājums atbilstoši 3.3.apakšpunktam. 



 

3.6. Automašīnas lietošanas laikā PASŪTĪTĀJAM ir pienākums maksāt PIEGĀDĀTĀJAM maksu par 

kapitāla lietošanu, kas sastāv no: 

3.6.1. nemainīgās daļas, kuras likme norādīta Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā, un kuru Vispārīgās 

vienošanās un Piegādes līguma darbības laikā PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesības palielināt, bet 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt to pārskatīt un samazināt. 

3.6.2. mainīgās daļas, kura tiek noteikta vienu reizi ceturksnī – līguma noslēgšanas datumā – saskaņā ar 

3 mēnešu EURIBOR likmi. Par mainīgās daļas likmes izmaiņām turpmākajos periodos 

PIEGĀDĀTĀJS nosūta paziņojumu PASŪTĪTĀJAM  kopā ar kārtējo rēķinu. 

Ja procentu likmes mainīgās daļas apmērs, kas būtu izmantojams Procentu likmes apmēra 

noteikšanai, ir mazāks par 0 % (nulle procentiem) gadā, uzskatāms, ka Procentu likmes mainīgās 

daļas apmērs, kas tiek izmantots Procentu likmes apmēra noteikšanai šajā gadījumā ir 0 % (nulle 

procenti) gadā.  

3.7. Katra IESPĒJAMĀ PIEGĀDĀTĀJA piedāvātās plānoto apkopju kopējās izmaksas vienai Attiecīgās 

lotes automašīnai paredzamajā nobraukumā ir norādītas 1.pielikumā, ieskaitot darba un materiālu 

izmaksas (eļļas, smērvielas, tehniskie šķidrumi, filtri, aizdedzes sveces, zobsiksna, rievsiksna, 

bremžu diski un bremžu uzlikas, kā arī citi materiāli un darbi atbilstoši ražotāja prasībām). Kopējo 

izmaksu atšifrējums pa darbu un materiālu veidiem attiecīgās lotes automašīnai ir norādīts Tehniskajā 

specifikācijā, kas ir šīs vispārīgās vienošanās 2.pielikums un neatņemama tās sastāvdaļa. Plānoto 

apkopju izmaksas ir saistošas PIEGĀDĀTĀJAM pēc automašīnas piegādes visā tās lietošanās laikā. 

Norādot plānoto apkopju kopējās izmaksas ir pieņemts, ka paredzamajā (apmaksātajā) nobraukumā 

neprognozējami dilstošās detaļas, priekšējie un aizmugurējie bremžu diski un kluči, ir jāmaina 

atbilstoši 1. tabulā noradīto reižu skaitam.  

1.tabula 

Lotes Nr. 1 2 3 4 

Priekšējie 

bremžu kluči 
6 6 6 8 

Priekšējie 

bremžu diski 
3 3 3 4 

Aizm. bremžu 

kluči 
4 4 4 6 

Aizm. 

bremžu diski 
2 2 2 3 

 

3.8. Vispārīgās vienošanās darbības laikā IESPĒJAMAJAM PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt 

PASŪTĪTĀJAM plānoto apkopju cenu palielinājumu, bet ne biežāk kā reizi gadā. PASŪTĪTĀJS 

šādu pieprasījumu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā un, ja tas ir pamatots, veic atbilstošas korekcijas 

Vispārīgās vienošanās pielikumos. Tādā gadījumā konkursa piedāvājumā iesniegto plānoto apkopju 

kopējo izmaksu aprēķinu nomaina ar jauno aprēķinu, kas kļūst par Vispārīgās vienošanās 

neatņemamu sastāvdaļu 

3.9. Maksājumu kārtība par PASŪTĪTĀJAM piegādātajām automašīnām tiek noteikta Piegādes līgumā. 

3.10. Nepieciešamības gadījumā Piegādes līgumā paredzēto norēķinu saistību nodrošināšanai Līdzēji ir 

tiesīgi piesaistīt jebkuru trešo personu (finansētāju), turpmāk - FINANSĒTĀJS. 

 

4. LĪGUMA IZPILDES NOSACĪJUMI 

 

4.1. PIEGĀDĀTĀJS veic Apstiprinātajā pasūtījumā norādīto automašīnu piegādi saskaņā ar Piegādes 

līguma nosacījumiem (3.pielikums). 

4.2. Automašīnu piegādes vieta ir Rīgā, Katrīnas dambī 4.  



 

4.3. Automašīnu piegādes termiņš ir obligāts Piegādes līguma izpildes kritērijs, kuru PASŪTĪTĀJS 

norāda pasūtījumā. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piegādāt automašīnas pirms šī termiņa, to iepriekš 

saskaņojot ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu. 

4.4. Orientējošais Attiecīgās lotes automašīnu piegādes apjoms ir norādīts Vispārīgās vienošanās 

1.pielikumā. PASŪTĪTĀJS pasūta automašīnas atbilstoši reālajai nepieciešamībai, nosūtot 

pasūtījumu visiem attiecīgās lotes IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM. PASŪTĪTĀJS negarantē 

visa 1.pielikumā norādītā automašīnu apjoma pirkšanu. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pasūtījumā norādīt Līguma izpildes kritērijus, kas kļūst saistoši 

PIEGĀDĀTĀJAM Piegādes līguma izpildes laikā, tai skaitā PASŪTĪTĀJAM pasūtījumā ir tiesības 

norādīt papildu automašīnas tehniskās opcijas vai pārbūves iespējas, kas nav iekļautas Tehniskajā 

specifikācijā (2.pielikums). Ja PASŪTĪTĀJS pieprasa papildu tehniskās opcijas vai pārbūves 

iespējas, IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS cenu piedāvājumam pievieno atbilstošās tehniskās opcijas 

aprakstu. 

4.6. Apstiprinātajā pasūtījumā norādītā automašīnu lote, marka un modelis, vienas vienības cena un 

Līguma izpildes kritēriji nedrīkst atšķirties no PIEGĀDĀTĀJA cenu piedāvājumā norādītās 

automašīnas lotes, markas un modeļa, vienas vienības cenas un Līguma izpildes kritērijiem. 

4.7. Līdzējiem ir tiesības izdarīt grozījumus automašīnas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), ja 

attiecīgas izmaiņas transportlīdzekļa uzbūvē Vispārīgās vienošanās darbības laikā veicis automašīnas 

ražotājs. 

4.8. Ar Akcepta paziņojuma (7.pielikums) saņemšanas brīdi, PIEGĀDĀTĀJAM ir jāsāk pildīt Piegādes 

līgums (3.pielikums) un PIEGĀDĀTĀJAM kļūst saistoši Piegādes līguma nosacījumi, t.i., tiek 

uzskatīts, ka PASŪTĪTĀJS piešķir Piegādes līgumu PIEGĀDĀTĀJAM vienlaikus ar Akcepta 

paziņojumu. 

4.9. Tiek uzskatīts, ka PIEGĀDĀTĀJS Akcepta paziņojumu saņem nākošajā dienā pēc tā nosūtīšanas. 

4.10. Vispārīgās vienošanās un uz tās pamata noslēgto piegādes līgumu darbības laikā ne 

PIEGĀDĀTĀJAM, ne tā piesaistītajam piegādes finansētājam nav tiesību izvirzīt jebkādus 

maksājumu saistību izpildes nodrošinājumus PIEGĀDĀTĀJA prasījumam pret PASŪTĪTĀJU. 

4.11. Līguma darbības laikā PIEGĀDĀTĀJS par saviem līdzekļiem un resursiem nodrošina formalitāšu 

kārtošanu, kas saistīta ar nodrošinājuma īpašuma tiesību vai apgrūtinājumu reģistrēšanu publiskajos 

reģistros 

 

5. PIEGĀDĀTĀJA IZVĒLE 

 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas nepieciešamība pēc konkrētām automašīnām, PASŪTĪTĀJS nosūta 

elektroniski/pa pastu/pa faksu atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 4.pielikuma formai sagatavotu 

pasūtījumu tiem IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kuri noslēguši šo Vispārīgo vienošanos par 

Attiecīgās lotes automašīnu piegādi. 

5.2. IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM jāiesniedz Atbilstošs cenu piedāvājums 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc pasūtījuma nosūtīšanas dienas, neieskaitot pasūtījuma nosūtīšanas dienu. IESPĒJAMAIS 

PIEGĀDĀTĀJS drīkst iesniegt tikai vienu cenu piedāvājumu un pēc iesniegšanas tas nav maināms.  

5.3. IESPĒJAMAJAM PIEGĀDĀTĀJAM cenu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši cenu piedāvājuma 

formai (5.pielikums) un atbilstoši pasūtījumā norādītajiem Līguma izpildes kritērijiem. Cenu 

piedāvājumā cenas ir jānorāda atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.punktā noteiktajām prasībām.  

5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā Automašīnas gala cena.  

5.5. Ja PASŪTĪTĀJS cenu piedāvājumā labo aritmētiskās kļūdas, par pamatu tiek ņemta vienas 

automašīnas cena. Par aritmētisko kļūdu labošanu norāda Akcepta paziņojumā, kuram pievieno 

Apstiprināto pasūtījumu ar jau veiktu kļūdu labojumu. 

5.6. Ja šīs Vispārīgās vienošanās 5.2.punktā noteiktajā termiņā IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS 

neiesniedz cenu piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka viņš atsakās no konkrētā Piegādes līguma. 

5.7. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona vērtē cenu piedāvājumu divos posmos: 

5.7.1. Pirmajā posmā novērtē, vai cenu piedāvājums ir atbilstošs. 



 

5.7.2. Otrajā posmā nosaka, kurš no atbilstošajiem cenu piedāvājumiem ir ar viszemāko Automašīnas 

gala cenu.  

5.8. Pēc cenu piedāvājumu izskatīšanas PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 

dienu laikā pēc cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa nosūta atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 

7.pielikuma formai sagatavotu Akcepta paziņojumu kopā ar Apstiprināto pasūtījumu 

PIEGĀDĀTĀJAM un atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 8.pielikuma formai sagatavotu 

Noraidījuma paziņojumu pārējiem IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kuri iesniedza cenu 

piedāvājumu. 

5.9. PASŪTĪTĀJS nosūta noraidījuma paziņojumu, ja: 

5.9.1. cenu piedāvājums nav atbilstošs; 

5.9.2. attiecīgās lotes vienas automašīnas gala cena nav viszemākā; 

5.10. Akcepta un noraidījuma paziņojumi tiek sagatavoti divos eksemplāros, numurēti to nosūtīšanas 

secībā un reģistrēti reģistrācijas žurnālā (elektroniski vai rakstiski). Akcepta un noraidījuma 

paziņojumi kļūst par šīs Vispārīgās vienošanās neatņemamām sastāvdaļām. 

 

6. PILNVAROTĀS PERSONAS 

 

6.1. PASŪTĪTĀJS par savu pilnvaroto personu Vispārīgās vienošanās izpildes laikā ieceļ Transporta 

nodaļas vadītāju Arni Krasovski, tel. 29251345, e-pasts: arnis.krasovskis@rigassatiksme.lv un 

Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsultu Artūru Joffi, tel. 67104870, mob.tel. 29104706, e-pasts: 

Arturs.Joffe@rigassatiksme.lv ;   

6.2. IESPĒJAMAJIE PIEGĀDĀTĀJI par savām pilnvarotajām personām Vispārīgās vienošanās izpildes 

laikā ieceļ personas, kas norādītas IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU pilnvaroto personu sarakstā 

(6.pielikums). 

6.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai šīs Vispārīgās vienošanās darbības laikā ir tiesības: 

6.3.1. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt un nosūtīt Pasūtījumus; 

6.3.2. saņemt, labot kļūdas un izvērtēt IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU iesniegtos Cenu piedāvājumus; 

6.3.3. parakstīt un nosūtīt Akcepta un/vai Noraidījuma paziņojumus; 

6.3.4. organizēt un uzraudzīt Piegādes līguma izpildi, tai skaitā parakstīt automašīnu pieņemšanas un 

nodošanas aktus, pretenzijas un citus ar Piegādes līguma izpildi saistītos dokumentus. 

6.4. PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai ir pienākums veikt ierakstus akcepta un noraidījuma 

paziņojumu reģistrācijas žurnālā.  

6.5. IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU pilnvarotajām personām šīs Vispārīgās vienošanās darbības laikā ir 

tiesības: 

6.5.1. parakstīt un nosūtīt cenu piedāvājumu; 

6.5.2. organizēt un uzraudzīt Piegādes līguma izpildi, tai skaitā parakstīt automašīnu pieņemšanas un 

nodošanas aktus, pretenzijas un citus ar Piegādes līguma izpildi saistītos dokumentus. 

6.6. Līdzēju pilnvarotajām personām nav tiesības izdarīt grozījumus šajā Vispārīgajā vienošanās un tās 

pielikumos. 

 

 

7. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, GROZĪŠANA 

 

7.1. Vispārīgo vienošanos var grozīt šajā Vispārīgajā vienošanās noteiktajos gadījumos un noteiktajā 

kārtībā vai, visiem Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vispārējās vienošanās izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji grozīt Vispārīgo vienošanos un izslēgt IESPĒJAMO 

PIEGĀDĀTĀJU no IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU saraksta: 

7.2.1. ja PIEGĀDĀTĀJA dēļ tiek izbeigts Piegādes līgums pirms tajā noteikto saistību izpildes; 

7.2.2. ja IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS nosūta rakstisku paziņojumu PASŪTĪTĀJAM par 

izstāšanos no IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU saraksta; 
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7.3. Ja IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS tiek izslēgts no IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU saraksta, viņš 

zaudē tiesības piegādāt automašīnas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šīs Vispārīgās vienošanās 

noteikumiem.  

7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo vispārīgo vienošanos ar visiem IESPĒJAMAJIEM 

PIEGĀDĀTĀJIEM, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot visus IESPĒJAMOS PIEGĀDĀTĀJUS. 

7.5. Ja tiek izbeigta Vispārīgā vienošanās vai IESPĒJAMAIS PIEGĀDĀTĀJS tiek izslēgts no dalības 

Vispārīgajā vienošanās, bet šajā laikā ir spēkā esošs Piegādes līgums, Piegādes līgums paliek spēkā 

līdz tajā minēto saistību izpildei. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par savu saistību neizpildi saskaņā ar šo Vispārīgo vienošanos, 

ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ.  

8.1. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot ietekmes sfēras, kuras partneri nevar ietekmēt un par ko 

viņi nevar būt atbildīgi, kā karu, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, dabas stihijas, 

valsts vai pašvaldību institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja 

paredzēt vispārīgās vienošanās izpildes laikā. Šie apstākļi ir par pamatu saistību izpildes termiņa 

pagarināšanai par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi vai arī Līdzēju 

atbrīvošanai no saistību izpildes. 

8.2. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas gadījumiem. 

8.3. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto iemeslu dēļ, ir pienākums paziņot 

rakstiski otram Līdzējam 10 (desmit) darba dienu laikā par šādu apstākļu rašanos un to 

apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņa. Ja šāds paziņojums  tiek izdarīts noteiktajā 

termiņā, tad Līdzējam nav tiesību vēlāk atsaukties uz traucējošiem apstākļiem. 

8.4. Ja nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ Vispārīgā vienošanās nedarbojas vairāk par 60 (sešdesmit) 

dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības atteikties no Vispārīgās vienošanās saistību izpildes, par to 

brīdinot citus Līdzējus.  

 

9. CITI NOSACĪJUMI 

 

9.1.Līdzēji apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju par cita 

Līdzēja darbību, kas tiem kļuvusi zināma, pildot šo vispārīgo vienošanos. 

9.2. Neviens no IESPĒJAMAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM nav tiesīgs nodot savas saistības un tiesības 

trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas. 

9.3. Ja spēku zaudē kāds no vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā 

esamību. 

9.4. Tās tiesiskās attiecības, kuras nav atrunātas šīs vispārīgās vienošanās tekstā, tiek regulētas saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.5. Līdzēji apņemas risināt iespējamās domstarpības sarunu ceļā, bet ja tās nav iespējams atrisināt 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no strīda rašanās brīža, tās izšķiramas Latvijas Republikas tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.6. Ja Vispārīgajā vienošanās nav noteikts citādi, visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar 

šo Vispārīgo vienošanos, jābūt rakstiskā veidā un tos jāpiegādā personīgi, pa pastu, pa elektronisko 

pastu, pa faksu vai kurjerpastu uz šajā vispārīgajā vienošanās norādītajām adresēm, ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

9.6.1. Jebkurš personīgi, pa elektronisko pastu vai pa faksu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par 

saņemtu nākošajā dienā pēc nosūtīšanas. 

9.6.2. Ja ir nosūtīšanas pierādījums, jebkurš pa pastu vai kurjerpastu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms 

par saņemtu pēc trīs dienām no tā nosūtīšanas dienas. 

9.7. Līdzēju rekvizītu nomaiņas gadījumā Līdzēji apņemas viens otru par to brīdināt 10 (desmit) darba 

dienu laikā. Ja tas netiek darīts, Līdzēji uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta. 



 

9.8. Šī Vispārīgā vienošanās ir saistoša jebkuram Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējam, pilnvarotām 

personām, kā arī personām, kas rīkojas Līdzēju vārdā.  

9.9. Šīs Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir konkursa nolikums, IESPĒJAMO 

PIEGĀDĀTĀJU iesniegtais piedāvājums konkursā un tās 8 pielikumi. 

9.10. Vispārīgās vienošanās nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un, tie nevar tikt izmantoti 

vispārīgās vienošanās noteikumu interpretācijai un skaidrošanai. 

9.11. Šī vispārīgā vienošanās ir sastādīta ___ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam 

eksemplāram katram Līdzējam. 

9.12. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

 

 

Pielikumi: 

1. Automašīnu un IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU saraksts 

2. Tehniskā specifikācija 

3. Piegādes līgums 

4. Pasūtījums 

5. Cenu piedāvājums 

6. IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU pilnvaroto personu saraksts 

7. Akcepta paziņojums 

8. Noraidījuma paziņojums.  


