VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Nr. __________
Rīgā

2018.gada 4.septembris

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 “OMD Latvia”, tās direktores Mariannas Minigubajeva personā, kura darbojas
uz pilnvaras pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma “CSDD informācijas izvietojuma plānošana un izvietošana
digitālajās platformās, vidē un presē” rezultātiem (id.nr. CSDD 2018/36), noslēdz vispārīgo
vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:
1. Vienošanās priekšmets
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Vienošanās priekšmets ir CSDD informācijas izvietojuma plānošana un izvietošana
digitālajās platformās, vidē un presē saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu.
Vienošanās mērķis ir noteikt tās darbības laikā veicamo pasūtījumu kārtību par CSDD
informācijas (teksta, video klipu, banneru, plakātu, vides reklāmu u.c.) izvietojumu
medijos – internetā, presē, vidē, u.c.
Par katru pasūtījumu tiek noslēgts līgums, kurā tiek norādīts izvietojamās informācijas
veids, apjoms, laiks un informācijas izvietošanas vietas.
Pasūtījuma izpildes termiņu nosaka pasūtītājs katram pasūtījumam atsevišķi atkarībā
Pasūtītāja vajadzības.
Informācijas izvietošanas apjomi un laiki ir atkarīgi no Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītājs
Vienošanās ietvaros var iegādāties arī citas informācijas izvietošanas vietas, kas nav
minētas Vienošanā un tās pielikumos.
Piegādātājs nodrošina SIA “TNS Latvia” piedāvāto pilnas paketes mediju pētījumu datu
lietošanu un SIA “Gemius Latvia” piedāvātos interneta mediju auditorijas pētījumu datu
lietošanu.
2. Līguma noslēgšanas kārtība

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt vienotu līgumu noslēgšanas kārtību atbilstoši
Vienošanās noteiktajam.
Nepieciešamības gadījumā, lai noslēgtu līgumu, pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar
piegādātāju.
Pasūtītājs par katru pasūtījumu sagatavo uzaicinājumu piedāvājuma iesniegšanai.
Pasūtītājs piedāvājuma iesniegšanai nosaka termiņu ne īsāku par 3 darba dienām.
Uzaicinājums tiek nosūtīts uz Vienošanās norādīto Piegādātāja e-pastu, saglabājot
attiecīgu apstiprinājumu par nosūtīto uzaicinājumu.
Piegādātājs norādītajā termiņā elektroniski iesniedz piedāvājumu uz uzaicinājumā
norādīto e-pasta adresi.
Iesniegtos piedāvājumus izskata un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņem CSDD Sabiedrisko attiecību daļa ne mazāk kā divu speciālistu sastāvā.
Pasūtītājs par pasūtījuma izpildi noslēdz līgumu ar Piegādātāju.
Piegādātājs nodrošina pasūtījuma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Pasūtītājs veic pasūtījumu atkarībā no to aktualitātes un vajadzības.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Vienošanās darbības laiks, līgumcena un norēķinu kārtība

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 mēnešus vai līdz
39 999,99 eiro izsmelšanai, līdz iestājas kāds no nosacījumiem.
Par katra pasūtījuma izpildi Pasūtītājs un Piegādātājs noslēdz līgumu saskaņā ar
Vienošanās 2.pielikumu par Piegādātāja piedāvājumā iesniegto līgumcenu pasūtījuma
izpildei.
Piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu par konkrēto pasūtījumu, ir tiesīgs noteikt cenu, kas
ir vienāda vai zemāka par tā iepirkumā norādīto piedāvājuma cenu. Piegādātājs nav
tiesīgs piedāvājumā norādīt cenu, kas ir augstāka par tā iepirkumā norādīto piedāvājuma
cenu. Ja piegādātājs piedāvā cenu, kas ir augstāka par tā iepirkumā norādīto piedāvājuma
cenu, šāds piedāvājums tiek izslēgts no attiecīgā pasūtījuma vērtēšanas, kā arī jāiesniedz
jauns Vienošanās noteikumiem atbilstošs piedāvājums.
Norēķinu kārtība par pasūtījuma izpildi tiek noteikta līgumā.
Aģentūras informācijas izvietojuma plānošanas izmaksas Vienošanās darbības laikā ir
EUR 1999,99. Šī samaksa tiks veikta proporcionāli katra pasūtījuma cenai.
4. Strīdu risināšanas kārtība

4.1.
4.2.

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
iesaistītajām personām.
Ja Puses sarunu ceļā nevar vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5. Nepārvarama vara

5.1.

5.2.

5.3.

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, un to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde,
karš vai citi apstākļi, kas traucē līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai
netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma
slēgšanas brīdī.
Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par
to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes
un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko līguma
izpildes gaitu.
6. Pušu atbildība

6.1

6.2.
6.3.

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.
egādātājs ir atbildīgs par pasūtījuma izpildes kvalitāti un pasūtījuma termiņa ievērošanu,
pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir ievērojis visus līguma nosacījumus.
Par katru Piegādātāja vainas dēļ kavēto pakalpojuma termiņa kavējuma dienu
Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas, bet ne
vairāk kā 10 % no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas.

6.4.

6.5.

6.6.

Ja Piegādātājs pasūtījumu neizpilda vai arī pasūtījuma izpildes kavējuma termiņš ir
ilgāks par 5 dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto attiecīgā pasūtījuma
līgumu, un Piegādātājs maksā līgumsodu 10% apmērā no attiecīgā pasūtījuma
līgumcenas.
Par kārtējā pasūtījuma samaksas termiņa kavējumu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 2 %
apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no attiecīgās summas.
Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem,
darbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi līguma izpildes laikā.
7. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un
jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma
izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas
iemesliem.
7.2. Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma
izpildē.
7.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā
kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai
Līgumā gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos
personālam izvirzītajām prasībām.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies.
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla
vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma
izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
7.1.

8. Citi noteikumi
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs
Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā Ieva Bērziņa, tālr.67025730, e-pasts
ieva.berzina@csdd.gov.lv.
Piegādātāja kontaktpersona šī līguma izpildes laikā: Ilona Riekstiņa, tālr. 29364679, epasts ilona.riekstina@omd.lv.
Visi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Rīga, S.Eizenšteina iela 6, LV-1079,
Reģ.Nr. 40003345734
Nor.konts:LV75PARX0000118181018
AS “Citadele banka”

Piegādātājs
SIA “OMD Latvia”
Brīvības iela 40-40, Rīga, LV-1050,
Reģ.Nr. 40003386291
Nor.konts. LV17UNLA0002011469420
AS SEB Banka

____________________
Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

____________________
Direktore M.Minigubajeva

