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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

par iespējamo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 

AS „Latvijas valsts meži” 2018. - 2020.gadā  

 

Rīga                                          2018.gada 24.jūlijā 

                  

 

 Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, vienotās reģistrācijas Nr.40003466281, ________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  

 ________________, vienotās reģistrācijas Nr.____________, ____________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar _____________ (turpmāk – Vienošanās Dalībnieks), no otras puses, 

abi kopā turpmāk - Līdzēji, 

saskaņā ar atklāta konkursa „Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo 

vienošanos,  2018. - 2020.gadā” (identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2018_90_Ak) CPV klasifikators 

60100000-9 (autotransporta pakalpojumi), (turpmāk – Konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu vispārīgo 

vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

Vienošanās priekšmets, apjoms un dalībnieki 

1. Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Vienošanās Dalībnieka sadarbības principus un iepirkuma 

līguma par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) sniegšanu 

Pasūtītājam (turpmāk – Līgums) noslēgšanas kārtību Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā. 

Pakalpojumiem izvirzītās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). 

2. Kopējais maksimālais Pakalpojumu apjoms, ko Pasūtītājs var piedāvāt Vienošanās ietvaros, ir 11 

300 000 m3 (vienpadsmit miljoni trīs simti tūkstoši kubikmetru). Pasūtītājs negarantē visa iepriekš 

noteiktā Pakalpojumu apjoma piešķiršanu Vienošanās darbības laikā. 

3. Konkursa rezultātā Pasūtītājs ir noslēdzis Vienošanos ar visiem 1.pielikumā norādītajiem 

Pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vienošanās dalībnieki). 

4. Katrā konkrētajā gadījumā Pasūtītājam nepieciešamo Pakalpojumu sniegšanas kārtība, vieta, 

apjoms, termiņš, piesaistāmā tehnika un personāls, citi noteikumi, kā arī izcenojumi tiek noteikti, 

slēdzot atsevišķu Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu ar turpmāk Vienošanās noteiktā kārtībā 

Pasūtītāja izraudzītiem Vienošanās dalībniekiem. 

5. Atkarībā no Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzības, Pasūtītājs Vienošanās ietvaros var 

piedāvāt kādu no turpmāk norādītajiem līgumiem:  

5.1. līgumi ar termiņu, kas īsāks par 9 (deviņiem) mēnešiem - šo līgumu izpildei minimālais 

kokvedēja vadītāju skaits ir 2 (divi) darbam ar katru kokvedēja sastāvu, līguma priekšmeta 

apjoma izpildei nav noteiktas konkrētas pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas un 

prasības attiecībā uz kokvedēja sastāva minimālo efektīvo stundu skaitu diennaktī, līguma 

izpildi var nodrošināt ar kravas kokvedēju, kas atbilst vismaz “EURO IV” kravas automobiļu 

tehniskajām prasībām; 

5.2. līgumi ar termiņu vismaz 9 (deviņi) mēneši - šo līgumu izpildei minimālais kokvedēja 

vadītāju skaits ir 3 (trīs) darbam ar katru kokvedēja sastāvu, līguma priekšmeta apjoma 

izpildei ir noteiktas konkrētas pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas, kokvedēju sastāvu 

pieejamībai jābūt 19 h diennaktī, līguma izpildi var nodrošināt ar kravas kokvedēju, kas atbilst 

vismaz „EURO V drošo” kravas automobiļu tehniskajām prasībām. 

Pasūtītāja uzaicinājums Vienošanās dalībniekiem iesniegt piedāvājumu Vienošanās ietvaros 

6. Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, nosūtot uzaicinājuma vēstuli elektroniski, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Vienošanās Dalībnieka elektroniskā pasta adresi, 

vienlaikus informē visus Vienošanās dalībniekus par: 

6.1. nepieciešamo Pakalpojumu apjomu; 

6.2. Līguma darbības vietu (reģionu) un termiņu; 

6.3. Pakalpojumu apjomu vienam kokvedēja sastāvam;  

6.4. minimālo kravas kokvedēja vadītāju skaitu vienam kokvedēja sastāvam; 
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6.5. Līguma izpildes noteikumiem (uzaicinājuma vēstulei Pasūtītājs pievienoto Līguma 

projektu); 

6.6. Vienošanās dalībniekiem iesniedzamā apliecinājuma par gatavību noslēgt Līgumu 

Vienošanās ietvaros formu, saturu un iekļaujamajiem dokumentiem, t.sk., finanšu piedāvājuma 

formu (visa dokumentācija kopā turpmāk – Piedāvājums); 

6.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtību (sākotnēji plānots, ka Piedāvājumus varēs iesniegt tikai 

personīgi vai pa pastu, ja Vienošanās darbības laikā Līdzējiem kļūs pieejama Vienošanās 

administrēšanai piemērota elektroniska sistēma, tā tiks izmantota Piedāvājumu iesniegšanai); 

6.8. Piedāvājuma iesniegšana termiņu saskaņā ar 8.punkta noteikumiem; 

6.9. citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi pastāv (piem., maksimāli pieļaujamās cenas 

grozījumi). 

7. Papildus Vienošanās 5.punktā minētajai uzaicinājuma vēstulei Pasūtītājs katram Vienošanās 

dalībniekam uz Konkursa piedāvājumā norādīto mobilā tālruņa numuru var nosūtīt arī informatīvu 

īsziņu (sms) par nosūtīto uzaicinājuma vēstuli. 

8. Ņemot vērā Pasūtītāja nepieciešamību un katrā konkrētajā gadījumā slēdzamo Līgumu darbības 

termiņu, Pasūtītājs uzaicinājuma vēstulē var noteikt šādu Piedāvājumu iesniegšanas termiņu: 

8.1. ne mazāk par 2 (divām) darba dienām, ja Vienošanās ietvaros slēdzamā Līguma termiņš 

paredzēts  īsāks par 9 (deviņiem) mēnešiem; 

8.2. ne mazāk par 10 (desmit) darba dienām, ja Vienošanās ietvaros slēdzamā Līguma termiņš 

paredzēts vismaz 9 mēneši. 

Vienošanās dalībnieka piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana Vienošanās ietvaros 

9. Vienošanās Dalībnieks, kas var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Pasūtītāja 

uzaicinājuma vēstulē norādītajam, uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz 

Pasūtītājam Piedāvājumu, kas sastāv no: 

9.1. apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu, kur norādīti kokvedēju sastāvi un personāls, kas 

rīkosies ar attiecīgo tehniku;  

9.2. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots uz Pasūtītāja nosūtītās finanšu piedāvājuma formas 

pamata atbilstoši Vienošanās 9.punkta noteikumiem; 

9.3. Konkursa nolikuma 3.pielikuma formas par kokvedēja sastāvu (tehniskā piedāvājuma), ja 

Vienošanās dalībnieks maina Konkursa tehniskajā piedāvājumā norādīto tehniku; 

9.4. kravas kokvedēja transportlīdzekļa izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja transportlīdzekļa 

reģistrācijas valstī izdota derīga sertifikāta, kas apliecina kravas kokvedēja atbilstību “EURO 

IV” (tikai līgumiem ar termiņu, kas īsāks par 9 mēnešiem), „EURO V drošo”, „EEV drošo” 

vai „EURO VI drošo” kravas automobiļu tehniskajām prasībām un kravas kokvedēja Ceļu 

satiksmes drošības direkcijas (turpmāk - CSDD) tehniskās apskates stacijā iegūta derīga 

ETMK sertifikāta, kas apliecina kravas automobiļa atbilstību tehniskās apskates prasībām, ja 

šie dokumenti nav bijuši iesniegti Pasūtītajam vai Vienošanās darbības laikā minētajiem 

dokumentiem beidzies derīguma termiņš; 

9.5. kravas kokvedēju vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja šie dokumenti nav 

bijuši iesniegti Pasūtītajam vai Vienošanās darbības laikā minētajiem dokumentiem beidzies 

derīguma termiņš; 

9.6. citiem dokumentiem, ja tādi nepieciešami atbilstības apliecināšanai.   

10. Finanšu piedāvājums: 

10.1. Finanšu piedāvājums ir detalizēts Pakalpojumu cenu piedāvājums, kas atspoguļo 

Pretendenta piedāvāto: 

- cenu bez PVN par viena m3 kokmateriālu pārvadāšanu attiecīgā kopējā reisa garuma 

intervālā; 

- cenu bez PVN par viena km nobraukumu attiecīgā kopējā reisa garuma intervālā; 

- cenu bez PVN par viena m3 šķirošanu; 

- cenu bez PVN par kravu pārvešanu (par vienu pārvesto m3 un vienu nobraukto km); 

- cenu bez PVN par Līgumā paredzēto papilddarbu stundu; 

- cenu bez PVN par pagaidu šķērsojuma ūdenstecēs konstrukciju transportēšanu EUR/km. 
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10.2. Katrs Vienošanās dalībnieks finanšu piedāvājumu sagatavo neatkarīgi, izvērtējot 

uzaicinājuma vēstulē un līguma projektā iekļautos noteikumus un savas iespējas, taču 

Vienošanās ietvaros piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt Vienošanās 1.pielikumā norādīto katras 

attiecīgā Vienošanās dalībnieka Konkursā piedāvāto maksimālo cenu (salīdzināšanai tiek 

izmantota cena pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves); 

10.3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro bez pievienotā vērtības nodokļa; 

10.4. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ar diviem cipariem aiz komata. Šī nosacījuma 

neievērošana ir pamats Vienošanās dalībnieka piedāvājuma neizskatīšanai; 

10.5. Visām Vienošanās Dalībnieka izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu un visu 

tehniskajā specifikācijā paredzēto prasību izpildi, jābūt iekļautām finanšu piedāvājumā 

norādītajās cenās (t.sk., braucieni uz bāzes vietu, degvielas uzpildes vietu, šoferu maiņas 

vietām, tehnisko apkopju un remontu veikšanas vietām, kravas nodošana un izkraušana 

piegādes vietās u.c.). Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu 

piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Līguma noslēgšanas un tā darbības laikā; 

10.6. Līguma izpildes laikā Vienošanās dalībnieka finanšu piedāvājumā norādītās cenas paliek 

nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām, izņemot Līgumā tieši atrunātus gadījumus; 

10.7. Finanšu piedāvājumu paraksta Vienošanās dalībnieks vai tā pilnvarots pārstāvis.  

11. Vienošanās 9.punktā noteiktie dokumenti ir uzskatāmi par iesniegtiem Pasūtītājam, kad Pasūtītājs 

tos ir saņēmis uzaicinājumā vēstulē norādītajā kārtībā, apjomā un termiņā.  

Vienošanās dalībnieku piedāvājumu atvēršana un vērtēšana 

12. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs 

atklātā sanāksmē atver visus iesniegtos piedāvājumus. Pasūtītājs nodrošina piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes dokumentēšanu. 

13. Piedāvājumu izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.  

14. Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

14.1. Pasūtītājs pārbauda iesniegtajos Piedāvājumos norādīto kokvedēja sastāvu  atbilstību 

Konkursa nolikumā, Vienošanās un Pasūtītāja nosūtītajā uzaicinājuma vēstulē noteiktajām 

prasībām. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības Piedāvājumā, tas, nosūtot vēstuli elektroniski uz 

Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta adresi, pieprasa trīs stundu laikā iesniegt 

precizējumu; 

14.2. pēc iesniegto dokumentu pārbaudes Pasūtītājs sastāda sarakstu, kurā apliecinājumus 

iesniegušie Vienošanās dalībnieki tiek sarindoti pēc to finanšu piedāvājumā norādītās 

vērtējamās cenas pie kopējā reisa garuma 216-220 km un 1 krautuves augošā secībā; 

14.3.  tiesības slēgt Līgumu Pasūtītājs piešķir Vienošanās dalībniekam(-iem), kurš(-i) piedāvā 

zemāko cenu augošā secībā līdz konkrētajā gadījumā Pasūtītājam nepieciešamā Pakalpojuma 

apjoma sasniegšanai; 

14.4. ja vairāki Vienošanās dalībnieki ir piedāvājuši vienādas vērtējamās cenas pie kopējā reisa 

garuma 216-220 km un 1 krautuves, taču kopējais Pakalpojumu apjoms pārsniedz Pasūtītājam 

nepieciešamo, Pasūtītājs tiesības slēgt Līgumu piešķir Vienošanās dalībniekam, kura 

apliecinājumā norādīto visu kokvedēju sastāvu vidējais vecums (saskaņā ar transportlīdzekļa 

reģistrācijas apliecībā norādīto informāciju) ir mazāks.  Ja arī kokvedēja sastāvu vidējais 

vecums ir vienāds, prioritāte ir tam Vienošanās dalībniekam, kura apliecinājumā norādīto visu 

kokvedēju sastāvu vidējā pašmasa (saskaņā ar CSDD sniegtajiem reģistrācijas datiem) ir 

mazāka;   

14.5. ja Pakalpojumi Pasūtītājam nepieciešami vairākos reģionos, Vienošanās dalībnieki pēc brīvas 

izvēles var pretendēt uz vienu vai vairākiem reģioniem, iesniedzot vienu finanšu piedāvājumu 

un norādot reģionu prioritāro secību; 

14.6. ja Vienošanās dalībnieks ir norādījis vienādas prioritātes vairākiem reģioniem vai arī 

prioritātes nav norādītas, tad nepieciešamības gadījumā prioritātes nosaka Pasūtītājs šādā 

secībā: 1.prioritāte – Viduslatvija; 2.prioritāte – Rietumlatvija; 3.prioritāte– Austrumlatvija; 

4.prioritāte – Ziemeļlatvija. 

15. Pasūtītājs ir tiesīgs nevērtēt Vienošanās Dalībnieka piedāvājumu vai Vienošanās Dalībnieka 

apliecinājumā norādīto tehnikas vienību vai personālu, izslēdzot to no Vienošanās Dalībnieka 

Piedāvājuma, šādos gadījumos: 



4 
 

15.1. ar Vienošanās Dalībnieku pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu periodā līdz piedāvājumu 

atvēršanas dienai Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa izbeidzis līgumu par kokmateriālu 

pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz Vienošanās Dalībnieka 

piesaistīto apakšuzņēmēju un katru piegādātāju apvienības dalībnieku; 

15.2. Vienošanās Dalībnieks līdz piedāvājumu atvēršanas dienai nav nokārtojis finansiālās 

saistības (t.sk. līgumsodus), kas izriet no Vienošanās Dalībnieka un Pasūtītāja savstarpēji 

noslēgtajiem līgumiem par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu un kurām ir 

iestājies apmaksas termiņš. Šis nosacījums attiecas arī uz Vienošanās Dalībnieka piesaistīto 

apakšuzņēmēju un katru piegādātāju apvienības dalībnieku; 

15.3. Vienošanās Dalībniekam paredzamā Līguma darbības laikā būs spēkā esošs ar Pasūtītāju 

noslēgts līgums, kura saistību izpildē būs iesaistīti Vienošanās Dalībnieka iesniegtajā 

Piedāvājumā norādītie kravas kokvedēji un/vai personāls; 

15.4. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas brīdī konstatē Vienošanās Dalībnieka vai tā iesniegtā 

piedāvājuma neatbilstību kādai no Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

un/vai piedāvājumu atbilstības prasībām, t.sk. apliecinājumā norādītie kokvedēju sastāvi 

neatbilst Konkursa nolikumā vai normatīvo tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām 

vai nav normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apdrošināti (obligātā civiltiesiskā 

apdrošināšana); 

15.5. Vienošanās Dalībnieka iesniegtajā apliecinājumā norādītie kokvedēja sastāvi vai personāls 

ir norādīts arī cita Vienošanās Dalībnieka iesniegtajā apliecinājumā. 

16. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, t.sk., ja 

vērtējamā cena pārsniedz Pasūtītāja plānoto cenu par Pakalpojumu sniegšanu. 

17. Ja Pakalpojumu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs nosūtījis uzaicinājumu Vienošanās 

dalībniekiem, bet apliecinājumu izvērtēšanas rezultātā Pasūtītājs nav noslēdzis Līgumus 

nepieciešamajā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības atkārtoti nosūtīt uzaicinājumu, uzaicinājuma vēstulē 

norādot, ka Vispārīgās vienošanās dalībnieki ir tiesīgi iesniegt finanšu piedāvājumu, kurā norādītā 

cena var būt līdz 20% (divdesmit procentiem) lielāka par 1.pielikumā norādīto maksimāli 

pieļaujamo cenu un/vai Vienošanās Dalībniekiem ir tiesības plānotā līguma izpildē piesaistīt 

papildu kravas kokvedēju sastāvus. 

18. Pasūtītājs, nosūtot vēstuli elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz Vienošanās 

Dalībnieka elektroniskā pasta adresi, informē visus Vienošanās dalībniekus, kuri iesnieguši 

piedāvājumus, par piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem un uzaicina tos Vienošanās dalībniekus, 

kuriem piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, noslēgt Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav 

īsāks par divām darba dienām. 

Līguma slēgšana Vienošanās ietvaros 

19. Vienošanās dalībnieks, kurš ir uzaicināts noslēgt Līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā noslēdz 

Līgumu. 

20. Pēc Pasūtītāja vai Vienošanās dalībnieka iniciatīvas Līgums var tik parakstīts ar drošu 

elektronisku parakstu, ievērojot spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasības.   

21. Ja Vienošanās Dalībnieka kravas kokvedējā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Konkursā nebija 

uzstādīta elektroniska datu ievades ierīce un/vai drukas iekārta - Vienošanās Dalībnieks līdz 

Līguma noslēgšanai attiecīgajā kravas kokvedējā uzstāda tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) 

noteiktajām prasībām atbilstošu drukas iekārtu un elektronisko datu ievades ierīci, kam instalēta 

licencēta, tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstoša programmatūra. 

22. Līdz Līguma noslēgšanai Vienošanās Dalībnieks iesniedz Pasūtītajam spēkā esošu lielgabarīta un 

smagsvara pārvadājuma atļauju  (autotransporta līdzekļa faktiskā masa ar kravu 52,00t) katram 

Vienošanās Dalībnieka kokvedēja sastāvam, kas tiks iesaistīts Līgumu izpildē. 

23. Ja Vienošanās Dalībnieks nenoslēdz Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai līdz Līguma 

noslēgšanai neiesniedz Vienošanās 22.punktā noteiktos dokumentus, uzskatāms, ka Vienošanās 

Dalībnieks ir atteicies slēgt Līgumu. 

24. Vienošanās ietvaros noslēgtajos Līgumos noteikto Pakalpojumu sniegšanu Vienošanās Dalībnieks 

nodrošina ar Konkursa tehniskajā piedāvājumā norādīto tehniku (kravas kokvedēji ar piekabēm). 

Ja Vienošanās Dalībnieks vēlas mainīt Konkursa tehniskajā piedāvājumā norādīto tehniku, 
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Vienošanās Dalībniekam kopā ar apliecinājumu un finanšu piedāvājumu jāiesniedz Vienošanās 

9.3. un 9.4. punktos noteiktos dokumentus.  

Vienošanās izbeigšana 

25. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja 

tiek konstatēts, ka: 

25.1. Vienošanās Dalībnieks, piedaloties Konkursā vai iesniedzot piedāvājumu Vienošanās 

ietvaros, norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot Pasūtītāju, kā rezultātā tas 

nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos vai Līgumu; 

25.2.  Vienošanās Dalībniekam izsniegtā speciālā atļauja (licence) komercpārvadājumu veikšanai 

ar autotransportu tiek anulēta, uz laiku apturēta vai tai beidzies termiņš un Vienošanās 

Dalībnieks to nav atjaunojis; 

25.3. Vienošanās darbības laikā tiesa pasludinājusi Vienošanās Dalībnieka maksātnespējas 

procesu, tiesā ir ierosināta Vienošanās Dalībnieka tiesiskās aizsardzības procesa lieta un 

tiesiskās aizsardzības procesa plāns nav apstiprināts, apturēta Vienošanās Dalībnieka 

saimnieciskā darbība vai Vienošanās Dalībniekam uzsākts likvidācijas process vai tas ir 

likvidēts; 

25.4. Vienošanās dalībnieks Vispārīgās vienošanās darbības laikā ir atkārtoti atteicies noslēgt 

līgumu.  

25.5. Pasūtītājs ar Vienošanās Dalībnieku vienpusēji pirms termiņa izbeidzis Vienošanās ietvaros 

noslēgtu līgumu. 

Citi noteikumi 

26. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 22.oktobrī un ir spēkā līdz 2020.gada 31.oktobrim. 

(Vienošanās darbības termiņš var tikt atbilstoši koriģēts, ja Konkursa rezultātā nebūs iespējams 

noslēgt Vienošanos līdz 2018.gada 22.oktobrim) Līdzējiem vienojoties, Vienošanās termiņu var 

pagarināt, ja Vienošanās spēkā esamības laikā nav piešķirts viss Vienošanās 2.punktā norādītais 

Pakalpojumu apjoms un Pasūtītājam varētu rasties nepieciešamība Pakalpojumu apjomu piešķirt 

vēlāk. 

27. Līdzējiem vienojoties, Vienošanās var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti pielikumi, 

kā arī noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā pēc to parakstīšanas un kļūst par Vienošanās 

neatņemamu sastāvdaļu. 

28. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

28.1. abi Līdzēji pirms Vienošanās paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

28.2. Pasūtītāja vai Vienošanās Dalībnieka saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas 

spriedumu vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 

Līdzējam, kura saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski trīs dienu laikā 

rakstiski informēt otru Līdzēju par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību 

pārņēmēju. 

29. Vienošanās Dalībnieks ne vēlāk kā nākamajā darba dienā rakstveidā paziņo Pasūtītājam par 

jebkurām izmaiņām tā rekvizītos (ieskaitot tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi), kā arī 

izmaiņām, kas attiecas uz Konkursā iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā norādīto kontaktpersonu 

ar Līguma izpildi saistītos jautājumos. 

30. Vienošanās sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrs uz 

divpadsmit lapām, Pasūtītājam un Vienošanās Dalībniekam katram pa vienam eksemplāram. 

 

Pielikumā: 

1.pielikums – Vienošanās dalībnieku saraksts (t.sk. katra Vienošanās dalībnieka Konkursā 

apliecinātais atbilstošo kokvedēja sastāvu skaits un katra Vienošanās dalībnieka 

Konkursā piedāvātā vērtējamā maksimālā cena pie kopējā reisa garuma 216-220 km 

un 1 krautuves (atbilstoši Konkursa rezultātiem); 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija (atbilstoši Konkursa dokumentācijai); 

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma. 
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Pasūtītāja un Vienošanās Dalībnieka rekvizīti un paraksti 


