VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Nr.01-CT/_____________

Rīgā

2018.gada 21.aprīlī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes priekšsēdētāja Andra
Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas
puses, un
SIA “AB BŪVNIECĪBA”, tās valdes locekļa Jāņa Āboliņa personā, kurš darbojas uz
statūtu pamata,
SIA “RCI Gulbene”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Kubuliņa personā, kurš darbojas uz
statūtu pamata,
turpmāk kopā – Būvuzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma “Būvdarbi Latvijas
teritorijā” rezultātiem (id.nr. CSDD 2018/07) noslēdz vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās)
par turpmāk minēto:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Vienošanās mērķis ir noteikt tās darbības laikā veicamo pasūtījumu kārtību par dažādu
būvdarbu veikšanu Latvijas teritorijā CSDD objektos.
1.2. Būvuzņēmēja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā piedāvātās cenas jāuztur spēkā visā
Vienošanās termiņā.
1.3. Par katru pasūtījumu tiek noslēgts līgums, kurā tiek noteikti veicamie būvdarbi atbilstoši
tehniskajai specifikācijai, būvdarbu izpildes termiņi un citi būtiski nosacījumi (turpmāk –
Līgums (atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam)).
1.4. Līgums par katra atsevišķā pasūtījuma izpildi tiek noslēgts ar to Būvuzņēmēju, kurš
Vienošanās noteiktajā kārtībā ir iesniedzis viszemākās cenas piedāvājumu.
1.5. Pasūtījuma izpildes termiņu nosaka pasūtītājs katram pasūtījumam atsevišķi atkarībā no
veicamo būvdarbu sarežģītības un apjoma.
1.6. Būvdarbi un to apjomi ir atkarīgi no Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītājs Vienošanās ietvaros var
iegādāties arī citus būvdarbus, kas nav minēti specifikācijā.
1.7. Būvuzņēmējs apņemas neveidot aizliegto vienošanos Vienošanās gaitā.
2. Līguma noslēgšanas kārtība
2.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt vienotu līgumu noslēgšanas kārtību atbilstoši Vienošanās
noteiktajam.
2.2. Pasūtītājs par katru pasūtījumu sagatavo uzaicinājumu, kurā pievieno būvdarbu tehnisko
specifikāciju, izpildes termiņu, objekta adresi, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī citus
nosacījumus piedāvājuma iesniegšanai. Pasūtītājs piedāvājuma iesniegšanai nosaka termiņu
ne īsāku par 3 darba dienām.
2.3. Pasūtītājs Vienošanās 2.2.punktā minēto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu nosūta
vienlaicīgi visiem Vienošanās preambulā minētajiem Būvuzņēmējiem. Uzaicinājums tiek
nosūtīts uz e-pastu, saglabājot attiecīgu apstiprinājumu par nosūtīto uzaicinājumu.
2.4. Katra pasūtījuma plānotais apjoms nepārsniegs EUR 20 000 (summa var tikt mainīta atbilstoši
pasūtījuma tehniskajai specifikācijai).
2.5. Būvuzņēmējs norādītajā termiņā iesniedz piedāvājumu pasūtītājam apjomam, cenu norādot
bez pievienotās vērtības nodokļa, norāda piegādes termiņu un citu prasīto informāciju.
2.6. Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniski, un tā saturs paliek konfidenciāls līdz iesniegšanai
noteiktā termiņa beigām.

2.7. Ja norādītajā termiņā Būvuzņēmējs piedāvājumu neiesniedz, tad uzskatāms, ka Būvuzņēmējs
atsakās no konkrētā pasūtījuma izpildes un Pasūtītājs izslēdz Būvuzņēmēju no Vienošanās.
2.8. Pasūtītājs Vienošanās gaitā izslēdz Būvuzņēmēju no Vienošanās, ja Būvuzņēmējs
nenodrošina piedāvājumā norādītās cenas visā Vienošanās periodā.
2.9. Pasūtītājs Vienošanās gaitā izslēdz Būvuzņēmēju no Vienošanās, ja pretendents nenodrošina
attiecīgajā būvdarbu līgumā noteikto izpildes termiņu.
2.10. Iesniegtos piedāvājumus izskata un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņem
CSDD Vispārējā daļa ne mazāk kā divu speciālistu sastāvā.
2.11. Pasūtītājs pēc piedāvājumu saņemšanas izvēlas viszemākās cenas piedāvājumu.
2.12. Pasūtītājam ir tiesības konkrēta pasūtījuma izpildei atkārtoti uzaicināt Būvuzņēmējus
iesniegt piedāvājumus, ja neviens no sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst
izvirzītajām prasībām vai tā piedāvātās cenas pārsniedz plānotās izmaksas.
2.13. Pasūtītājs par pasūtījuma izpildi noslēdz līgumu ar Vienošanās noteiktajā kārtībā izvēlēto
Būvuzņēmēju.
2.14. Būvuzņēmējs nodrošina pasūtījuma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem.
3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1. Par katra pasūtījuma izpildi Pasūtītājs un Būvuzņēmējs noslēdz līgumu par Būvuzņēmēja
piedāvājumā iesniegto līgumcenu pasūtījuma izpildei.
3.2. Norēķinu kārtība par pasūtījuma izpildi tiek noteikta līgumā.
4. Vienošanās darbības laiks un līgumcena
Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā vienu gadu vai līdz 120 000,00 eiro,
līdz iestājas kāds no nosacījumiem.
5. Strīdu risināšanas kārtība
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
iesaistītajām personām.
5.2. Ja Puses sarunu ceļā nevar vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puse nav atbildīga par līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī saistību neizpilde ir
notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus pušu kontroles un
atbildības, vai citi apstākļi, kas traucē līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai
netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Vienošanās
slēgšanas brīdī.
6.2. Pusei, kurai Vienošanās izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to
jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža.
6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko Vienošanās
izpildes gaitu.
7. Pušu atbildība
7.1

Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

7.2. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs, kurš veicis attiecīgos būvdarbus, novērsīs defektus 10
darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
7.3. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs, kurš veicis attiecīgos būvdarbus, nodrošinās garantijas
saistības 12 mēnešus ar attiecīgu galvojumu 10% apmērā no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas.
7.4. Par darbu izpildes termiņa kavējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs
maksā līgumsodu 0,2 % apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto dienu, bet
ne vairāk kā 10 % no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas.
7.5. Par kārtējā pasūtījuma samaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 % apmērā
no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10 %
no attiecīgās summas.
7.6. Būvuzņēmējs Līguma izpildē nodrošinās spēkā esošu Pasūtītājam adresētu vispārējās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi EUR 100 000 (bez pašriska) attiecībā uz
iespējamu zaudējumu nodarīšanu CSDD objektiem, trešajām personām, kā arī par
Būvuzņēmēja personāla tīšas un netīšas darbības nodarītajiem bojājumiem
8. Citi noteikumi
8.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās
neatņemamām sastāvdaļām.
8.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Būvuzņēmējiem, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Vienošanās paliek spēkā un tā noteikumi
ir saistoši pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Būvuzņēmējs brīdina Pasūtītāju par šādu
apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
8.3. Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā Aigars Rudzītis, tālr.29424615, e-pasts
aigars.rudzitis@csdd.gov.lv.
8.4. Būvuzņēmēja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā:
8.4.1. SIA “AB BŪVNIECĪBA” – Jānis Āboliņš, tālr. 29416128, e-pasts info@abbuvnieciba.lv;
8.4.2. SIA “RCI Gulbene” – Jānis Kubuliņš, tālr. 64497700, e-pasts rci@siarci.lv;
8.5. Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. nr. 40003345734

Būvuzņēmējs
SIA “AB BŪVNIECĪBA”
Kr.Valdemāra 147 k-2-49, Rīga, LV-1013
Vienotais reģ. nr. 41203031752

_________________________________
A.Lukstiņš

_______________________________
J.Āboliņš
SIA “RCI Gulbene”
Baložu iela 4, Gulbene, LV-4401
Vienotais reģ. nr. 44603001695
______________________________
J.Kubuliņš

