VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Rīgā,
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
(turpmāk – Pasūtītājs)

un

Reģistrācijas numurs: 40003857687
PVN maksātāja numurs: LV40003857687
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
[..], kuru pārstāv tās[..];

SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība"
(turpmāk – Izpildītājs)
Reģistrācijas numurs: 40003172209
PVN maksātāja numurs: LV40003172209
Adrese: Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057
[..], kuru pārstāv tās[..];

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", vienojas par šādiem vispārīgās vienošanās noteikumiem (turpmāk
– Vienošanās):

SPECIĀLIE NOTEIKUMI
1.

Vienošanās priekšmets

1.1.

Izpildītājs pārdod un piegādā Pasūtītājam zemsprieguma kabeļus, katru izpildes gadījumu noformējot kā
atsevišķu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums/-i), bet Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Vienošanās noteikumiem
izpildītos Pasūtījumus. Vienošanās specifikācija ir norādīta Vienošanās pielikumā (Vienošanās specifikācija).
Izpildītājam netiek garantēts konkrēts Pasūtījumu apjoms.
Pasūtījumu ietvaros tiek:
1.2.1. ☒ veikts preces pirkums;
1.2.2. ☒ nodrošināta preces piegāde līdz Pasūtītāja norādītajai vietai;
1.2.3. ☐ nodrošināta preces uzstādīšana;
1.2.4. ☐ sniegts pakalpojums.
Pasūtījums tiek veikts:
1.3.1. ☒ izmantojot Oracle iSupplier;
1.3.2. ☐ nosūtot e-pastu.

1.2.

1.3.

2.

Preces/Pakalpojuma cena

2.1.

Pasūtījuma izpilde tiek veikta atbilstoši Vienošanās pielikumā (Vienošanās specifikācija) norādītajām cenām.
Pasūtījuma cenas ietver visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, t.sk. bet ne tikai:
materiālu, izstrādājumu, iekārtu, iepakojuma, darbu, piegādes, uzstādīšanas un transporta izmaksas, kas attiecas
uz Pasūtījumu veikšanu. PVN tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Preču cenas norādītas bez Preču saivu cenām. Izpildītājs garantē Preču saivu atpakaļpirkumu saskaņā ar
Pielikumu Nr.4.
Vienošanās ietvaros noteiktie maksājumi tiek veikti sekojošā kārtībā:
2.3.1. Pasūtītājs apņemas katra ceturkšņa sākumā līdz 15. datumam iesniegt Izpildītājam nākamā ceturkšņa
Pasūtījuma iegādes plānoto apjomu. Pasūtītājam ir tiesības palielināt nākamā ceturkšņa Pasūtījuma
iegādes plānoto apjomu;
2.3.2. Pielikumā Nr.1 noteiktās cenas ir nemainīgas visiem Pasūtījumiem, kuri veikti 1 (viena) mēneša pēc
Vienošanās parakstīšanas;
2.3.3. Tālākajā Vienošanās darbības periodā, sākot ar 2 (otro) mēnesi pēc Vienošanās parakstīšanas, Preču
cenas tiek noteiktas saskaņā ar Pielikumā Nr.3 norādīto pārrēķina formulu;
2.3.4. Pasūtījumiem, kuri veikti sākot ar 2 (otro) mēnesi pēc Vienošanās parakstīšanas, Pasūtītājs 1 (vienu)
reizi kalendārajā mēnesī veic Preču cenu pārrēķinu šādā kārtībā: līdz nākamā mēneša 5.datumam
Pasūtītājs nosūta Izpildītājam elektroniskā formā uz e-pastu: info@baltikelektro.lv Preču cenu
pārrēķinu, kurā ir noteiktas koriģētās Preču cenas atbilstoši formulai, kas ir noteikta Pielikumā Nr.3.
Elektroniski sagatavots pasūtījums ir derīgs bez fiziska paraksta. Preču cenu pārrēķins, kas nosūtīts
Vienošanās noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas;
2.3.5. Koriģētās Preču cenas ir spēkā Pasūtījumiem, kuri veikti līdz nākamā mēneša 5.datumam. Par
Pasūtījuma izdarīšanas brīdi šī punkta izpratnē tiek uzskatīts datums, kad Pasūtījums saskaņā ar
Vienošanās Vispārīgo noteikumu 2.punktā noteikto kārtību ir nosūtīts Izpildītājam;
2.3.6. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas Preču cenu pārrēķinā, Izpildītājs par to inf ormē Pasūtītāju, ne

2.2.
2.3.

1
v3_06_2021
2021/3661

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Preču cenu pārrēķina saņemšanas, nosūtot Pasūtītājam
elektroniskā formā pa e-pastu uz adresi: [..] attiecīgu paziņojumu. Pasūtītāja pienākums ir izlabot
konstatētās kļūdas un atsūtīt Izpildītājam Preču cenu jaunu pārrēķinu atbilstoši Vienošanās Pielikumā
Nr.3 norādītajai pārrēķina formulai;
2.3.7. Pasūtītāja veiktais Preču cenu pārrēķins kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
Apmaksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajām Precēm Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto kredītiestādes kontu, 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, ar
nosacījumu, ka no Pasūtītāja puses nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu, saskaņā ar
Vienošanās Speciālo noteikumu 2.6.punktā noteikto. Rēķinā, vai tā pielikumā jānorāda visas kalendārajā mēnesī
veiktās Preču piegādes ar atsauci uz visiem Preču piegādes dokumentiem. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo Pasūtītājam plānotā rēķina atskaiti par
iepriekšējā mēnesī piegādātajām Precēm, par kurām tiks nosūtīts apmaksas rēķins, un nosūta to pārbaudei uz epastu: ST_sagade@sadalestikls.lv.
Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc plānotā rēķina atskaites saņemšanas iepazīstas par tajā iekļautās
informācijas atbilstību šīs Vienošanās noteikumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka atskaitē iekļautā informācija ir
nepareiza un/vai nav atbilstoša, tas tiks nosūtīts Izpildītājam ar iebildumiem uz e –pasta adresi
info@baltikelektro.lv. Ja Pasūtītājs nekonstatē atskaitē neatbilstību plānotā rēķina summai, tad Izpildītājam tiks
nosūtīts apstiprinājums uz e–pasta adresi info@baltikelektro.lv.
Izpildītājs izraksta rēķinu par iepriekšējo kalendāro mēnesi un nosūtīta to Pasūtītājam līdz katra mēneša
10.datumam.

3.

Vienošanās termiņš

3.1.

3.3.

Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību pilnīgai
izpildei.
Pasūtītājs veic Pasūtījumus 2 (divu) gadu laikā no Vienošanās spēkā stāšanas dienas. Izpildītājam ir pienākums
izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir pieteikti šajā punktā norādītajā termiņā.
Vienošanās, Līdzējiem rakstiski vienojoties, var tikt pagarināta uz 1 (vienu) gadu uz tiem pašiem noteikumiem.

4.

Garantijas termiņš

4.1.

Katra izpildītā Pasūtījuma garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no attiecīgā Pasūtījuma nodošanaspieņemšanas dienas.

5.

Vienošanās izpildes nodrošinājuma summa

5.1.

20 (divdesmit) dienu laikā pēc pirmā pasūtījuma saskaņošanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Vienošanās
izpildes nodrošinājumu. Vienošanās izpildes nodrošinājums apmērs pēc sekojošas formulas: 2 000,00 EUR (divi
tūkstotis euro un 00 centi) x atlikušo mēnešu skaits līdz Vienošanās darbības beigām. Vienošanās izpildes
nodrošinājums apmērs tiks norādīts pirmajā pasūtījumā. Vienošanās izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā
Vienošanās darbības laikā un 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja
Vienošanās izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš un Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumu termiņa
pagarinājumam, Pasūtītājam ir tiesības Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no Vienošanās noteiktiem
maksājumiem (turpmāk – Vienošanās izpildes nodrošinājums).

6.

Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

6.1.

Attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaisti tiek piemērota Vienošanās vispārīgo noteikumu 9.nodaļas (B) apakšnodaļa
(Kārtība atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām).

7.

Papildu līgumsodi

7.1.

Vienošanās speciālie noteikumi papildu līgumsodus neparedz.

8.

Papildu noteikumi

8.1.

Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu noteikumiem:
8.1.1. Izpildītājs piekrīt, ka Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs izlases kārtībā var veikt piegādāto preču
testus un salīdzināt rezultātus ar iepirkuma procedūras "Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma
kabeļu iegāde" (id.Nr. IPR-65917) ietvaros iesniegto piedāvājumu un standartiem. Neatbilstības
gadījumā Izpildītājs Preci nomainīs pret atbilstošu bez papildus samaksas;
8.1.2. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem.
Zaudējumu apmēra ierobežojums saistībā ar Vienošanās izpildi tiek noteikts 3 000 000.00 EUR (trīs
miljoni euro un 00 centi)bez PVN apmērā;
8.1.3. Uz katras saivas jābūt uzrādītam piegādātājam, ražotājam, saivas numuram, Preces tipam, Preču garums
metros, Preču svars (bruto/neto) un izgatavošanas datums, mēnesis un gads. Ja iepriekš minētais saivām

3.2.
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8.1.4.
8.1.5.

un Precēm nav norādīts, Pasūtītājs tās ir tiesīgs nosūtīt atpakaļ Izpildītājam, un radušos izdevumus sedz
Izpildītājs;
Izpildītājs rutīnas testu protokolus pievieno katrai saivai;
Līdzējiem ir tiesības veikt Vienošanās grozījumus Vienošanās vispārīgo noteikumu 13.3.punktā
noteiktajā kārtībā, ja Vienošanās darbības laikā AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistrs tiek papildināts ar
jaunu Preču ražotāju un/vai marku un/ vai materiāla nosaukumu, nemainot Vienošanās noteikto Preces
cenu.

9.

Vienošanās pielikumi

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Pielikums Nr.1 – Pasūtījuma specifikācija.
Pielikums Nr.2 – Pilnvarotās personas un kontaktpersonas.
Pielikums Nr.3 – Preču cenu pārrēķina formula.
Pielikums Nr.4 – Preču saivu cenas un nosacījumi.
Pielikums Nr.5 - Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts.
Pielikums Nr.6 – Tehniskais piedāvājums.
Pielikums Nr.7 – Preču gabarīti un parametri.

10.

Līdzēju paraksti

10.1.

Parakstot šos Vienošanās speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Vienošanās vispārīgajiem noteikumiem un
Vienošanās pielikumiem to pievienotajā redakcijā.
Vienošanās kopā ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Izpildītājs ar
drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc
Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv. Vienošanās
parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

10.2.

PASŪTĪTĀJS
AS "Sadales tīkls"

IZPILDĪTĀJS
SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība"

[..]

[..]

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm.
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