
 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  

Nr.___________________ 

Par iespējamā mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas pakalpojuma sniegšanu, 

1. iepirkuma daļa 

Rīgā                                           2018. gada ___.__________ 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), 

tās struktūrvienības LVM Zemes dzīles (turpmāk – ZDZ) direktores _________________ personā, 

kurš rīkojas uz LVM Valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DSG Karjeri”, reģistrācijas Nr. 40003747654, tās 

_________________ personā, kura pārstāvības tiesības - tiesības  pārstāvēt atsevišķi reģistrētas 

Komercreģistrā (pārbaudīts www.lursoft.lv),  

 (turpmāk katrs – Vienošanās dalībnieks), no otras puses (kopā sauktas – PUSES, katrs atsevišķi - 

PUSE),  

- piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu; 

- pamatojoties uz iepirkuma “Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot 

vispārīgo vienošanos”, identifikācijas Nr. AS LVM ZDZ_2017_393_ak, rezultātiem (CPV 

klasifikators: 71500000-3 (ar celtniecību saistītie pakalpojumi) (turpmāk– Iepirkums); 

- izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem; 

noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Vienošanās dalībnieka sadarbības principus un uzņēmuma 

līguma (turpmāk – Līgums) par mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas  

pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Darbi) noteikumus, tai skaitā tā noslēgšanas kārtību Darbu 

nepieciešamības gadījumā. Darbiem izvirzītās prasības ir noteiktas Līgumā un tehniskajā 

specifikācijā (pielikumā). 

1.1. Parakstot Vienošanos, Vienošanās dalībnieks apliecina, ka viņam ir saprotams, ka 

nepieciešamība pēc mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas darbiem ir 

neregulāra un grūti prognozējama, kā arī Darbi var būt nepieciešami vairākos attiecīgās 

Iepirkuma daļas objektos vienlaicīgi vai arī šāda nepieciešamība var nebūt ne vienā 

objektā. 

2. Kopējais maksimālais Darbu apjoms, ko Pasūtītājs var piedāvāt Vienošanās ietvaros, ir līdz 

80 000 m3.  

2.1. Pasūtītājs negarantē visa iepriekš minētā Darbu apjoma piešķiršanu Vienošanās 

darbības laikā. 

3. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs noslēdz Vienošanos ar visiem 1. pielikumā norādītajiem 

Vienošanās dalībniekiem. 

4. Katrā konkrētajā gadījumā Darbu veikšanas kārtība, vieta, apjoms, termiņš un Darbu 

izcenojumi tiek noteikti Vienošanās paredzētajā kārtībā, slēdzot Līgumu. 

5. Parakstot Vienošanos, Vienošanās dalībnieks apliecina, ka Vienošanās un Līguma projekta 

noteikumi tam ir skaidri saprotami un tas apņemas tos ievērot. 

6. Līguma noslēgšanas kārtība:  

6.1. Darbu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, elektroniski (izmantojot drošu elektronisko 

parakstu) nosūtot uzaicinājuma vēstuli uz Vienošanās 1. pielikumā norādīto attiecīgā 

Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta adresi, informē visus 1. pielikumā norādītos 

Vienošanās dalībniekus par:  

6.1.1. nepieciešamo Darbu apjomu; 

6.1.2. Darbu izpildes vietu un termiņu; 

6.1.3. Līguma projekta noteikumiem; 
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6.1.4. Apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu (turpmāk – Apliecinājums) formu, saturu 

un iesniegšanas termiņu; 

6.1.5. Finanšu piedāvājuma formu; 

6.1.6. Citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi pastāv. 

6.2. Darbu uzdevumi nepārkāps Iepirkuma daļu izvietojuma shēmā (pielikumā) noteiktās 

attiecīgās Iepirkuma daļas teritoriju robežas.  

6.3. Gatavojot piedāvājumu, Vienošanās dalībniekam ir jāņem vērā, ka Darbu veikšana var tikt 

uzdota no 1 (vienā) līdz 5 (piecos) objektos vienlaicīgi, ievērojot attiecīgās Iepirkuma daļas 

teritoriju robežas.  
6.4. Attiecīgā Darbu uzdevuma izpildes minimālais termiņš ir 1 (viens) mēnesis (ieskaitot 

Līgumā noteikto uzņēmēja reakcijas termiņu). Precīzs Darbu izpildes termiņš tiks noteikts 

Darbu uzdevumā. 

6.5. Ņemot vērā Pasūtītāja nepieciešamību, Vienošanās dalībnieka piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš var būt no 3 (trīs) līdz 5 (piecas) darba dienām. 
6.6. Pasūtītājam ir tiesības nesūtīt Vienošanās 6.1. apakšpunktā noteikto uzaicinājumu tam 

Vienošanās dalībniekam, kurš nav izpildījis Darbus Vienošanās ietvaros noslēgtā Līguma 

noteiktajā termiņā vai ir pārkāpis/nav izpildījis kādu no Vienošanās ietvaros noslēgtā 

Līguma saistībām. Uzaicinājumi netiek sūtīti attiecīgajam Vienošanās dalībniekam līdz 

pārkāpuma novēršanai un/vai iekavēto Darbu nodošanai.   
6.7. Vienošanās dalībnieks, kurš var nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Pasūtītāja uzaicinājuma 

vēstulē norādītajam, uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz 

Pasūtītājam piedāvājumu, kas sastāv no: 

6.7.1. Apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu; 

6.7.2. finanšu piedāvājuma, t.i. detalizēta Darbu cenu piedāvājuma, kas sagatavots uz 

Pasūtītāja Vienošanās dalībniekam nosūtītās finanšu piedāvājuma formas pamata; 

6.7.2.1. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro bez pievienotā vērtības 

nodokļa. 

6.7.2.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ar diviem cipariem aiz komata.  

6.7.2.3. Visām Vienošanās dalībnieka izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma 

priekšmetu un visu tehniskajā specifikācijā paredzēto prasību izpildi jābūt 

iekļautām finanšu piedāvājumā norādītajās cenās. Papildu izmaksas, kas nav 

iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie 

Līguma noslēgšanas un tā darbības laikā.  

6.7.2.4. Finanšu piedāvājumā norādītas attiecīgā darbu veida vienības cenas nedrīkst 

pārsniegt Iepirkuma iesniegtajā finanšu piedāvājumā (pielikumā) norādīto 

maksimālo attiecīgā darbu veida vienības cenu EUR bez PVN.  

6.7.2.5. Līguma izpildes laikā Vienošanās dalībnieka finanšu piedāvājumā norādītās 

cenas paliek nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām, izņemot Līgumā atrunātus 

gadījumus.  

6.7.2.6. Finanšu piedāvājumu paraksta Vienošanās dalībnieks vai tā pilnvarotā 

persona. Ja finanšu piedāvājumu paraksta Vienošanās dalībnieka pilnvarotā 

persona, tad Vienošanās dalībnieks iesniedz pilnvaras kopiju.  

6.7.3. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots uz Iepirkuma nolikuma 3. pielikuma formas 

pamata, ja Vienošanās dalībnieks maina Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā norādīto 

tehniku, aizstājot to ar līdzvērtīgu tehniku. Šādā gadījumā Vienošanās dalībnieks 

iesniedz arī Iepirkuma nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunktos minētos dokumentus, kas 

apliecina attiecīgās tehnikas vienības atbilstību Pasūtītāja prasībām.  

6.7.4. Citiem nepieciešamiem dokumentiem.  

6.8. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītā termiņa piedāvājumu iesniegšanai 

Vienošanās ietvaros beigām Pasūtītājs slēgta sēdē atver un izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus.  



 

 

6.9. Vienošanās 6.7. apakšpunktā noteiktie dokumenti ir uzskatāmi par iesniegtiem 

Pasūtītājam, kad Pasūtītājs uzaicinājumā vēstulē norādītajā kārtībā, apjomā un termiņā tos 

ir saņēmis elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) parakstītus uz uzaicinājuma 

vēstulē norādīto elektroniskā pasta adresi.  

6.10. Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

6.10.1. Pasūtītājs pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību Uzaicinājuma vēstulē, 

Vienošanās un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pastāvot attiecīgiem 

apstākļiem. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības iesniegtajā piedāvājumā, tas elektroniski 

(izmantojot drošu elektronisko parakstu) nosūtot vēstuli uz Vienošanās 1. pielikumā 

norādīto attiecīgā Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta adresi, pieprasa 1 (vienas) 

darba dienas laikā iesniegt precizējumu.  

6.10.2. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes Pasūtītājs sastāda sarakstu, kurā piedāvājumus 

iesniegušo Vienošanās dalībnieku piedāvājumi tiek sarindoti pēc to piedāvātajām 

cenām mobila smilts – grants un smilts pārstrādes (drupināšanas, sijāšanas, maisījuma 

sajaukšanas) pakalpojumam.  

6.10.3. Tiesības noslēgt Līgumu tiek piešķirtas tam Vienošanās dalībniekam, kurš piedāvā 

viszemāko attiecīgā objekta mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas darbu 

cenu.  

6.10.3.1. Gadījumā, ja vairāki Vienošanās dalībnieki ir piedāvājuši vienādu vērtējamo 

cenu, tiesības noslēgt Līgumu tiek piešķirtas tam Vienošanās dalībniekam, kurš 

agrāk iesniedzis piedāvājumu.  

6.11. Pasūtītājam ir tiesības nevērtēt un noraidīt Vienošanās dalībnieka piedāvājumu, ja: 

6.11.1. Vienošanās dalībnieka tehniskās iespējas ir nepietiekamas, lai nodrošinātu Līguma 

izpildi (Iepirkuma nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunkti); 

6.11.2. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas brīdī konstatē Vienošanās dalībnieka vai tā 

iesniegtā piedāvājuma neatbilstību kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām; 

6.11.3. Saskaņā ar Vienošanās 6.7.3. apakšpunktu tehniskajā piedāvājumā norādītas 

tehnikas vienības ir norādītas arī cita Vienošanās dalībnieka iesniegtajā piedāvājumā.  

6.12. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu neslēgt Līgumu, jo tam ir objektīvs 

pamatojums, tai skaitā: 

6.12.1.  ja vērtējamā cena pārsniedz Pasūtītāja plānoto attiecīgā objekta mobilas minerālo 

materiālu maisījumu ražošanas cenu; 

6.12.2. iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīta attiecīgā darbu veida vienības cena 

pārsniedz Iepirkuma iesniegtajā finanšu piedāvājumā (2. pielikumā) norādīto 

maksimālo attiecīgā darbu veida vienības cenu EUR bez PVN.  

6.13. Pasūtītājs, elektroniski (izmantojot drošu elektronisko parakstu) nosūtot vēstuli uz 

Vienošanās 1. pielikumā norādīto attiecīgā Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta 

adresi, informē visus Vienošanās dalībniekus, kas ir iesnieguši piedāvājumus, par 

piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem un uzaicina tos Vienošanās dalībniekus, kuriem 

piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, noslēgt Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav 

īsāks par 3 (trīs) darba dienām.  

6.14. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Vienošanās dalībnieks, kuram piešķirtas Līguma 

slēgšanas tiesības, nenoslēdz Līgumu, tad Pasūtītājs uzskatīs, ka Vienošanās dalībnieks ir 

atteicies slēgt Līgumu. Šādā gadījumā Pasūtītajam ir tiesības aicināt noslēgt Līgumu 

Vienošanās dalībnieku, kurš piedāvā nākamo zemāko cenu, ja tā atbilst Pasūtītāja budžeta 

iespējām.  

7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja tiek konstatēts, ka: 

7.1. Ar Vienošanās dalībnieku pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu periodā līdz piedāvājumu 

atvēršanas dienai Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa izbeidzis līgumu par derīgo izrakteņu 

pārstrādes darbiem. Šis nosacījums attiecas arī uz Vienošanās dalībnieka piesaistīto 

apakšuzņēmēju un katru piegādātāja apvienības dalībnieku; 



 

 

7.2. Vienošanās dalībnieks, piedaloties Iepirkumā un/vai iesniedzot piedāvājumu Vienošanās 

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

nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos vai Līgumu; 

7.3. Vienošanās darbības laikā Vienošanās dalībniekam saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem pasludināts maksātnespējas process vai Vienošanās 

dalībnieks tiek likvidēts; 

8. Vienošanās stājas spēkā ar 2018. gada 11. maiju un ir spēkā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no 

Vienošanās noslēgšanas dienas. Derīgā izrakteņa pārstrādes pakalpojuma nepieciešamības 

gadījumā Darba uzdevumu izsniegšana notiek līdz Vienošanās termiņa beigām.  

9. Pusēm vienojoties, Vienošanās var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti pielikumi, 

kā arī noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un kļūst par 

Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.  

10. PUSĒM ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru PUSI par jebkurām 

izmaiņām tās rekvizītos (juridiskās un/vai faktiskās adreses, elektroniskā pasta, tālruņa numura, 

nodokļu maksātājas statusa, bankas rekvizītu maiņa), kā arī izmaiņām, kas attiecas uz 

Vienošanās dalībnieka kontaktpersonu, kas norādīta Vienošanās 1. pielikumā.  

11. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katra 

uz 4 (četrām) lapām, Pasūtītājam un katram Vienošanās dalībniekam  par 1 (vienam) 

eksemplāram.  

12. Vienošanās pielikumi: 

1. Pielikums: Vienošanās dalībnieku saraksts (atbilstoši Iepirkuma rezultātiem); 

2. Pielikums: Vienošanās dalībnieka Iepirkuma ietvaros iesniegtā finanšu piedāvājuma 

kopija;  

3. Pielikums: Iepirkuma daļu izvietojuma shēma. 

13. PUŠU rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS:   

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

Reģ. Nr.40003466281; 

AS „SEB banka” 

bankas kods: UNLALV2X, 

konts: LV10 UNLA0003030467544 

AS „Swedbank” 

bankas kods: HABALV22 

konts: LV82HABA0001407052133 

  

 

 

_____________________________ 

           LVM Zemes dzīles direktore       

_________________ 

VIENOŠANĀS DALĪBNIEKS:   

SIA “DSG Karjeri” 

reģistrācijas Nr. 40003747654 

_________________ 

_________________ 

_________________   

_________________ 

 

 

 

 

           

 

_____________________________ 

SIA “DSG Karjeri” 

_________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Pielikums 

 

 

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI  

  Uzņēmēja nosaukums Reģistrācijas numurs E-pasta adrese 

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG Karjeri"  40003747654   

2 SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" 45403014802  

 

  



 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  

Nr.___________________ 

Par iespējamā mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas pakalpojuma sniegšanu, 

1. iepirkuma daļa 

Rīgā                                           2018. gada ___.__________ 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), 

tās struktūrvienības LVM Zemes dzīles (turpmāk – ZDZ) direktores _________________ personā, 

kurš rīkojas uz LVM Valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas Nr. 45403014802, tās _________________ 

personā, kura pārstāvības tiesības - tiesības  pārstāvēt atsevišķi reģistrētas Komercreģistrā 

(pārbaudīts www.lursoft.lv),   

(turpmāk katrs – Vienošanās dalībnieks), no otras puses (kopā sauktas – PUSES, katrs atsevišķi - 

PUSE),  

- piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu; 

- pamatojoties uz iepirkuma “Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot 

vispārīgo vienošanos”, identifikācijas Nr. AS LVM ZDZ_2017_393_ak, rezultātiem (CPV 

klasifikators: 71500000-3 (ar celtniecību saistītie pakalpojumi) (turpmāk– Iepirkums); 

- izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus un spaidiem; 

noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

14. Vienošanās nosaka Pasūtītāja un Vienošanās dalībnieka sadarbības principus un uzņēmuma 

līguma (turpmāk – Līgums) par mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas  

pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Darbi) noteikumus, tai skaitā tā noslēgšanas kārtību Darbu 

nepieciešamības gadījumā. Darbiem izvirzītās prasības ir noteiktas Līgumā un tehniskajā 

specifikācijā (pielikumā). 

14.1. Parakstot Vienošanos, Vienošanās dalībnieks apliecina, ka viņam ir saprotams, ka 

nepieciešamība pēc mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas darbiem ir 

neregulāra un grūti prognozējama, kā arī Darbi var būt nepieciešami vairākos attiecīgās 

Iepirkuma daļas objektos vienlaicīgi vai arī šāda nepieciešamība var nebūt ne vienā 

objektā. 

15. Kopējais maksimālais Darbu apjoms, ko Pasūtītājs var piedāvāt Vienošanās ietvaros, ir līdz 

80 000 m3.  

15.1. Pasūtītājs negarantē visa iepriekš minētā Darbu apjoma piešķiršanu 

Vienošanās darbības laikā. 

16. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs noslēdz Vienošanos ar visiem 1. pielikumā norādītajiem 

Vienošanās dalībniekiem. 

17. Katrā konkrētajā gadījumā Darbu veikšanas kārtība, vieta, apjoms, termiņš un Darbu 

izcenojumi tiek noteikti Vienošanās paredzētajā kārtībā, slēdzot Līgumu. 

18. Parakstot Vienošanos, Vienošanās dalībnieks apliecina, ka Vienošanās un Līguma projekta 

noteikumi tam ir skaidri saprotami un tas apņemas tos ievērot. 

19. Līguma noslēgšanas kārtība:  

19.1. Darbu nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, elektroniski (izmantojot drošu 

elektronisko parakstu) nosūtot uzaicinājuma vēstuli uz Vienošanās 1. pielikumā norādīto 

attiecīgā Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta adresi, informē visus 1. pielikumā 

norādītos Vienošanās dalībniekus par:  

19.1.1. nepieciešamo Darbu apjomu; 

19.1.2. Darbu izpildes vietu un termiņu; 

19.1.3. Līguma projekta noteikumiem; 

19.1.4. Apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu (turpmāk – Apliecinājums) formu, saturu 

un iesniegšanas termiņu; 
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19.1.5. Finanšu piedāvājuma formu; 

19.1.6. Citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi pastāv. 

19.2. Darbu uzdevumi nepārkāps Iepirkuma daļu izvietojuma shēmā (pielikumā) 

noteiktās attiecīgās Iepirkuma daļas teritoriju robežas.  

19.3. Gatavojot piedāvājumu, Vienošanās dalībniekam ir jāņem vērā, ka Darbu veikšana 

var tikt uzdota no 1 (vienā) līdz 5 (piecos) objektos vienlaicīgi, ievērojot attiecīgās 

Iepirkuma daļas teritoriju robežas.  
19.4. Attiecīgā Darbu uzdevuma izpildes minimālais termiņš ir 1 (viens) mēnesis 

(ieskaitot Līgumā noteikto uzņēmēja reakcijas termiņu). Precīzs Darbu izpildes termiņš 

tiks noteikts Darbu uzdevumā. 

19.5. Ņemot vērā Pasūtītāja nepieciešamību, Vienošanās dalībnieka piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš var būt no 3 (trīs) līdz 5 (piecas) darba dienām. 
19.6. Pasūtītājam ir tiesības nesūtīt Vienošanās 6.1. apakšpunktā noteikto uzaicinājumu 

tam Vienošanās dalībniekam, kurš nav izpildījis Darbus Vienošanās ietvaros noslēgtā 

Līguma noteiktajā termiņā vai ir pārkāpis/nav izpildījis kādu no Vienošanās ietvaros 

noslēgtā Līguma saistībām. Uzaicinājumi netiek sūtīti attiecīgajam Vienošanās 

dalībniekam līdz pārkāpuma novēršanai un/vai iekavēto Darbu nodošanai.   
19.7. Vienošanās dalībnieks, kurš var nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Pasūtītāja 

uzaicinājuma vēstulē norādītajam, uzaicinājuma vēstulē noteiktajā kārtībā un termiņā 

iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas sastāv no: 

19.7.1. Apliecinājuma par gatavību slēgt Līgumu; 

19.7.2. finanšu piedāvājuma, t.i. detalizēta Darbu cenu piedāvājuma, kas sagatavots uz 

Pasūtītāja Vienošanās dalībniekam nosūtītās finanšu piedāvājuma formas pamata; 

19.7.2.1. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro bez pievienotā vērtības 

nodokļa. 

19.7.2.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ar diviem cipariem aiz komata.  

19.7.2.3. Visām Vienošanās dalībnieka izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma 

priekšmetu un visu tehniskajā specifikācijā paredzēto prasību izpildi jābūt 

iekļautām finanšu piedāvājumā norādītajās cenās. Papildu izmaksas, kas nav 

iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie 

Līguma noslēgšanas un tā darbības laikā.  

19.7.2.4. Finanšu piedāvājumā norādītas attiecīgā darbu veida vienības cenas nedrīkst 

pārsniegt Iepirkuma iesniegtajā finanšu piedāvājumā (pielikumā) norādīto 

maksimālo attiecīgā darbu veida vienības cenu EUR bez PVN.  

19.7.2.5. Līguma izpildes laikā Vienošanās dalībnieka finanšu piedāvājumā norādītās 

cenas paliek nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām, izņemot Līgumā atrunātus 

gadījumus.  

19.7.2.6. Finanšu piedāvājumu paraksta Vienošanās dalībnieks vai tā pilnvarotā 

persona. Ja finanšu piedāvājumu paraksta Vienošanās dalībnieka pilnvarotā 

persona, tad Vienošanās dalībnieks iesniedz pilnvaras kopiju.  

19.7.3. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots uz Iepirkuma nolikuma 3. pielikuma formas 

pamata, ja Vienošanās dalībnieks maina Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā norādīto 

tehniku, aizstājot to ar līdzvērtīgu tehniku. Šādā gadījumā Vienošanās dalībnieks 

iesniedz arī Iepirkuma nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunktos minētos dokumentus, kas 

apliecina attiecīgās tehnikas vienības atbilstību Pasūtītāja prasībām.  

19.7.4. Citiem nepieciešamiem dokumentiem.  

19.8. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vēstulē norādītā termiņa piedāvājumu iesniegšanai 

Vienošanās ietvaros beigām Pasūtītājs slēgta sēdē atver un izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus.  

19.9. Vienošanās 6.7. apakšpunktā noteiktie dokumenti ir uzskatāmi par iesniegtiem 

Pasūtītājam, kad Pasūtītājs uzaicinājumā vēstulē norādītajā kārtībā, apjomā un termiņā tos 



 

 

ir saņēmis elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) parakstītus uz uzaicinājuma 

vēstulē norādīto elektroniskā pasta adresi.  

19.10. Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

19.10.1. Pasūtītājs pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību Uzaicinājuma vēstulē, 

Vienošanās un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pastāvot attiecīgiem 

apstākļiem. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības iesniegtajā piedāvājumā, tas elektroniski 

(izmantojot drošu elektronisko parakstu) nosūtot vēstuli uz Vienošanās 1. pielikumā 

norādīto attiecīgā Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta adresi, pieprasa 1 (vienas) 

darba dienas laikā iesniegt precizējumu.  

19.10.2. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes Pasūtītājs sastāda sarakstu, kurā 

piedāvājumus iesniegušo Vienošanās dalībnieku piedāvājumi tiek sarindoti pēc to 

piedāvātajām cenām mobila smilts – grants un smilts pārstrādes (drupināšanas, 

sijāšanas, maisījuma sajaukšanas) pakalpojumam.  

19.10.3. Tiesības noslēgt Līgumu tiek piešķirtas tam Vienošanās dalībniekam, kurš 

piedāvā viszemāko attiecīgā objekta mobilas minerālo materiālu maisījumu ražošanas 

darbu cenu.  

19.10.3.1. Gadījumā, ja vairāki Vienošanās dalībnieki ir piedāvājuši vienādu vērtējamo 

cenu, tiesības noslēgt Līgumu tiek piešķirtas tam Vienošanās dalībniekam, kurš 

agrāk iesniedzis piedāvājumu.  

19.11. Pasūtītājam ir tiesības nevērtēt un noraidīt Vienošanās dalībnieka piedāvājumu, ja: 

19.11.1. Vienošanās dalībnieka tehniskās iespējas ir nepietiekamas, lai nodrošinātu 

Līguma izpildi (Iepirkuma nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunkti); 

19.11.2. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas brīdī konstatē Vienošanās dalībnieka vai 

tā iesniegtā piedāvājuma neatbilstību kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām; 

19.11.3. Saskaņā ar Vienošanās 6.7.3. apakšpunktu tehniskajā piedāvājumā norādītas 

tehnikas vienības ir norādītas arī cita Vienošanās dalībnieka iesniegtajā piedāvājumā.  

19.12. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu neslēgt Līgumu, jo tam ir objektīvs 

pamatojums, tai skaitā: 

19.12.1.  ja vērtējamā cena pārsniedz Pasūtītāja plānoto attiecīgā objekta mobilas 

minerālo materiālu maisījumu ražošanas cenu; 

19.12.2. iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīta attiecīgā darbu veida vienības cena 

pārsniedz Iepirkuma iesniegtajā finanšu piedāvājumā (2. pielikumā) norādīto 

maksimālo attiecīgā darbu veida vienības cenu EUR bez PVN.  

19.13. Pasūtītājs, elektroniski (izmantojot drošu elektronisko parakstu) nosūtot vēstuli uz 

Vienošanās 1. pielikumā norādīto attiecīgā Vienošanās dalībnieka elektroniskā pasta 

adresi, informē visus Vienošanās dalībniekus, kas ir iesnieguši piedāvājumus, par 

piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem un uzaicina tos Vienošanās dalībniekus, kuriem 

piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, noslēgt Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav 

īsāks par 3 (trīs) darba dienām.  

19.14. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Vienošanās dalībnieks, kuram piešķirtas Līguma 

slēgšanas tiesības, nenoslēdz Līgumu, tad Pasūtītājs uzskatīs, ka Vienošanās dalībnieks ir 

atteicies slēgt Līgumu. Šādā gadījumā Pasūtītajam ir tiesības aicināt noslēgt Līgumu 

Vienošanās dalībnieku, kurš piedāvā nākamo zemāko cenu, ja tā atbilst Pasūtītāja budžeta 

iespējām.  

20. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja tiek konstatēts, ka: 

20.1. Ar Vienošanās dalībnieku pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu periodā līdz piedāvājumu 

atvēršanas dienai Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa izbeidzis līgumu par derīgo izrakteņu 

pārstrādes darbiem. Šis nosacījums attiecas arī uz Vienošanās dalībnieka piesaistīto 

apakšuzņēmēju un katru piegādātāja apvienības dalībnieku; 



 

 

20.2. Vienošanās dalībnieks, piedaloties Iepirkumā un/vai iesniedzot piedāvājumu 

Vienošanās ietvaros, norādījis nepatiesu informāciju, tādējādi maldinot Pasūtītāju, kā 

rezultātā tas nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt Vienošanos vai Līgumu; 

20.3. Vienošanās darbības laikā Vienošanās dalībniekam saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem pasludināts maksātnespējas process vai Vienošanās 

dalībnieks tiek likvidēts; 

21. Vienošanās stājas spēkā ar 2018. gada 11. maiju un ir spēkā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no 

Vienošanās noslēgšanas dienas. Derīgā izrakteņa pārstrādes pakalpojuma nepieciešamības 

gadījumā Darba uzdevumu izsniegšana notiek līdz Vienošanās termiņa beigām.  

22. Pusēm vienojoties, Vienošanās var tikt izdarīti grozījumi, papildinājumi, pievienoti pielikumi, 

kā arī noslēgtas papildu vienošanās, kas stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un kļūst par 

Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.  

23. PUSĒM ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru PUSI par jebkurām 

izmaiņām tās rekvizītos (juridiskās un/vai faktiskās adreses, elektroniskā pasta, tālruņa numura, 

nodokļu maksātājas statusa, bankas rekvizītu maiņa), kā arī izmaiņām, kas attiecas uz 

Vienošanās dalībnieka kontaktpersonu, kas norādīta Vienošanās 1. pielikumā.  

24. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katra 

uz 4 (četrām) lapām, Pasūtītājam un katram Vienošanās dalībniekam  par 1 (vienam) 

eksemplāram.  

25. Vienošanās pielikumi: 

4. Pielikums: Vienošanās dalībnieku saraksts (atbilstoši Iepirkuma rezultātiem); 

5. Pielikums: Vienošanās dalībnieka Iepirkuma ietvaros iesniegtā finanšu piedāvājuma 

kopija;  

6. Pielikums: Iepirkuma daļu izvietojuma shēma. 

26. PUŠU rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS:   

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

Reģ. Nr.40003466281; 

AS „SEB banka” 

bankas kods: UNLALV2X, 

konts: LV10 UNLA0003030467544 

AS „Swedbank” 

bankas kods: HABALV22 

konts: LV82HABA0001407052133 

  

 

 

_____________________________ 

           LVM Zemes dzīles direktore 

_________________ 

VIENOŠANĀS DALĪBNIEKS:   

SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" 

reģistrācijas Nr. 45403014802 

_________________ 

_________________ 

_________________  

_________________ 

 

 

 

 

  

 

_____________________________ 

SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS” 

_________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Pielikums 

 

 

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI  

  Uzņēmēja nosaukums Reģistrācijas numurs E-pasta adrese 

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG Karjeri"  40003747654   

2 SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" 45403014802  

 

 

 


