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[..];

SIA "ELKO"
(turpmāk – Izpildītājs)
Reģistrācijas numurs: 40003002094
PVN maksātāja numurs: LV40003002094
Adrese: Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-2111
[..], kuru pārstāv[..];

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

SPECIĀLIE NOTEIKUMI
1. Vienošanās priekšmets
1.1.

1.2.

1.3.

Izpildītājs pārdod un piegādā Pasūtītājam kabeļu uzmavas, katru izpildes gadījumu noformējo t k ā a tsevišķu
pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums/-i), bet Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Vienošanās not eik umiem izp ild ī tos
Pasūtījumus. Vienošanās specifikācija ir norādīta Vienošanās pielikumā (Vienošanās specifikācija).
Izpildītājam tiek 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 pa kalpojums;
1.2.5. ☒ Pasūtītāja darbinieku apmācības.
Pasūtījums tiek veikts:
1.3.1. ☒ izmantojot Oracle iSupplier;
1.3.2. ☐ nosūtot e-pastu.

2. Preces/Pakalpojuma cena
2.1.

2.2.

Pasūtījuma izpilde tiek veikta atbilstoši Vienošanās pielikumā (Vienošanās specifikācija) norādītajām ce nām.
Pasūtījuma cenas ietver visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, t .sk . b et n e t ik ai:
materiālu, izstrādājumu, iekārtu, iepakojuma, darbu, piegādes, uzstādī šanas u n t ranspo rta izmaksas, k as
attiecas uz Pasūtījumu veikšanu. PVN tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Vienošanās speciālie noteikumi neparedz norēķinu kārtību, kas atšķirīga no Vienošanās vispārīgajos
noteikumos noteiktās norēķinu kārtības. Vienošanās ietvaros priekšapmaksa nav noteikta.

3. Vienošanās termiņš
3.1.
3.2.
3.3.

Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību p iln ī gai
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 Vienošanās parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Vienošanās izp ild es
nodrošinājumu 41 000.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Vien o šanās
izpildes nodrošinājums).
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6. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
6.1.

Vienošanās ietvaros apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.

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 p iegādāto p reču
testus un salīdzināt rezultātus ar iepirkuma procedūras "Kabeļu uzmavu iegāde" (id.Nr. I PR -6 7 627 )
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 1 000 000.00 EUR (viens
miljons euro un 00 centi)bez PVN apmērā;
8.1.3. Izpildītājs apņemas 1 (viena) mēneša laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās iesniegt Preču m on tāžas
instrukcijas latviešu valodā.
8.1.4. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācības darbam ar piegādātajām Precēm n e v ēlāk k ā 1
mēneša laikā pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma. Līdzēji iepriekš e-pastā rakstiski saskaņo
Pasūtītāja personāla apmācību norises laiku, Izpildītājam rakstiski nosūtot Pasūtītāja kontaktpersonai
informāciju par plānoto apmācību norises laiku un vietu Latvijā ne vēlāk kā 1 (vienu) n edēļu p irms
plānotā apmācību sākuma datuma. Personāla apmācības noris Latvijā un tiek nodro šinātas la t viešu
valodā. Visus ar apmācību organizēšanu un veikšanu (tajā skaitā ar instruktoru uzturēšanos, naktsmāju
un ceļa izdevumiem) saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītāja personāla apmācības uzskatāmas
par pabeigtām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēji ir p a ra kstī ju ši a tt iecī gu n o došanas pieņemšanas aktu.

9. Vienošanās pielikumi
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Pielikums Nr.1 – Pasūtījuma specifikācija;
Pielikums Nr.2 – Pilnvarotās personas un kontaktpersonas;
Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums;
Pielikums Nr.4 – Preču gabarīti un parametri.

10. Līdzēju paraksti
10.1.
10.2.

Parakstot šos Vienošanās speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Vienošanās vispārī gajiem n o teikumiem u n
Vienošanās pielikumiem to pievienotajā redakcijā.
Vienošanās kopā ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Izpildītājs a r
drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba d ienas la ikā p ēc
Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: dokument iem@sadalest ikls.lv . Vien o šanās
parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS
AS "Sadales tīkls"

IZPILDĪTĀJS
SIA "ELKO"

[..]

[..]

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