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A. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI

Vispārīgā vienošanās par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes ir
noslēgta starp valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs
“Vaivari””, vienotais reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala,
LV-2008, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis
Mārtiņš Oliņš (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
piegādātājiem, kas iepirkuma “Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās
ortozes” ar identifikācijas Nr. NRC „Vaivari” 2018/10 TPC rezultātā ir ieguvuši tiesības noslēgt
vispārīgo vienošanos par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes, kā
piegādātāji:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DDA Orthopaedics”, reģistrācijas Nr. 50103820061,
juridiskā adrese: Baložu iela 32 - 2, Rīga, LV-1048, kuru uz statūtu pamata pārstāv Guntis Raipalis,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UniHaus”, reģistrācijas Nr. 40003931388, juridiskā
adrese: Bruņinieku iela 5 k-25, LV-1001, kuru uz statūtu pamata pārstāv Aivars Valainis,
Akciju sabiedrība “Protezēšanas un ortopēdijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003012251,
juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, LV-1009, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Andris Jerkins,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA”, reģistrācijas Nr.
40003517130, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 122A-39, LV-1012, kuru uz statūtu pamata
pārstāv Oskars Gainutdinovs,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA”,
reģistrācijas Nr. 40003509735, juridiskā adrese: Liepājas iela 3, Rīga, LV-1002, kuru uz statūtu
pamata pārstāv Olga Fedjaņina,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REHAD”, reģistrācijas Nr. 40103854615, juridiskā
adrese: Hospitāļu iela 38A-51, LV-1013, kuru uz statūtu pamata pārstāv Gundars Rusovs,
no otras puses, turpmāk visi piegādātāji kopā un katrs atsevišķi saukti - Piegādātāji/ piegādātājs,
bet visi vienošanās dalībnieki turpmāk arī - Puses/ Puse.
B. PREAMBULA
Vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp Pasūtītāju un vairākiem Piegādātājiem, kuras mērķis
ir noteikt slēdzamos pakalpojumu līgumus par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un
mīkstās ortozes un paredzēt noteikumus, ar kuriem saskaņā pakalpojumu līgumi tiek slēgti, tajā
skaitā, bet ne tikai, paredzot vispārējos noteikumus attiecībā uz iepirkuma priekšmetu,
pakalpojumu cenām un kvalitātes jautājumiem.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši konkursa rezultātiem, vairāki piegādātāji ir ieguvuši tiesības slēgt
pakalpojumu līgumus par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes
vispārīgās vienošanās ietvaros, Puses noslēdz šo vispārīgo vienošanos ar turpmāk minētajiem
noteikumiem.
C. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PAMATNOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Ar šīs vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīdi Puses - Pasūtītājs un Piegādātāji, iegūst
tiesības noslēgt konkrētus pakalpojumu līgumus par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt
cietās un mīkstās ortozes (turpmāk – pakalpojumu sniegšana) par konkursā piedāvātajām
cenām un noteikta pakalpojumu līgumu noslēgšanas kārtība.
1.2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina tehnisko palīglīdzekļu individuālu izgatavošanu,
pielāgošanu un apmācību lietošanā, apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt garantijas
apkalpošanu.
1.3. Noslēdzot līgumus par pakalpojumu sniegšanu, Piegādātājiem jāņem vērā, ka cietās un
mīkstās ortožu (turpmāk - tehniskie palīglīdzekļi) raksturojošie elementi nedrīkst būt
savādāki kā norādīts konkursa Tehniskajā specifikācijā, bet cenas nedrīkst būt augstākas par
konkursā piedāvātajām.
1.4. Puses savstarpējiem rakstveida kontaktiem izmanto e-pasta adreses. Piegādātāju e-pasta
adreses ir norādītas to piedāvājumos konkursam, bet Pasūtītāja e-pasta adreses ir iekļautas
konkursa dokumentos.
1.5. Puses savstarpējiem kontaktiem nozīmē sekojošas kontaktpersonas:
1.5.1. Pasūtītāja kontaktpersonas ir Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (turpmāk – VTPC)
vadītāja Ligita Nelsone, tālrunis: 67185450, VTPC vecākā tehniskā ortopēde Vita
Deičmane, e-pasts: vita.deicmane@tpc.nrc.lv un VTPC tehniskais ortopēds Renārs
Goldmanis, e-pasts: renars.goldmanis@tpc.nrc.lv;
1.5.2. Piegādātāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DDA Orthopaedics”, kontaktpersona ir
Guntis Raipalis, tālrunis: 26370357; e-pasts: guntisr@gmail.com;
1.5.3. Piegādātāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “UniHaus”, kontaktpersona ir Aivars
Valainis, tālrunis: 29218890, e-pasts: info@unihaus.lv;
1.5.4. Piegādātāja, akciju sabiedrības “Protezēšanas un ortopēdijas centrs”, kontaktpersona ir
Andris Jerkins, tālrunis: 29807510, e-pasts: andris@poc.lv;
1.5.5. Piegādātāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA”,
kontaktpersona
ir
Oskars
Gainutdinovs,
tālrunis:
29535561,
e-pasts:
gainutdinovs@inbox.lv;
1.5.6. Piegādātāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS
LABORATORIJA”, kontaktpersona ir Olga Fedjaņina, tālrunis: 22356206, e-pasts:
apl.fedjanina@inbox.lv;
1.5.7. Piegādātāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “REHAD”, kontaktpersona ir Gundars
Rusovs, tālrunis: 26142491, e-pasts: ortoprakse@gmail.com.
1.6. Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka Piegādātāji nodrošinās tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu,
pielāgošanu, lietošanas apmācību un izsniegšanu par konkursā piedāvātajām cenām, augstā
kvalitātē un saskaņā ar konkursa nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājam
nepieciešamā apjomā.
1.1.
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2. PASŪTĪTĀJA VISPĀRĪGIE DARBĪBAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI
Pasūtītājs izvēlas Piegādātājus visam iepirkuma priekšmetam vienu reizi iepirkuma periodā
saskaņā ar konkursa rezultātiem, slēdzot pakalpojumu līgumus.
2.2. Katram Piegādātājam pakalpojumu līgumā tiek iekļauti visi tehniskie palīglīdzekļi un
fiksētas tehnisko palīglīdzekļu cenas par vienu vienību, kādas Piegādātājs piedāvāja savā
piedāvājumā konkursam.
2.3. Pakalpojumu sniegšanu veic Piegādātājs - vispārīgās vienošanās dalībnieks, pamatojoties uz
noslēgto pakalpojumu līgumu.
2.4. Pakalpojumu sniegšana tiek veikta visā pakalpojumu līguma darbības laikā, pamatojoties uz
pakalpojumu līguma noteikumiem.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no noslēgtā pakalpojumu līguma, ja:
2.5.1. Piegādātājs visā pakalpojumu sniegšanas laikā nevar sniegt pakalpojumus par tādām
cenām, kādas tas iesniedza savā piedāvājumā konkursā;
2.5.2. Piegādātājs neievēro noslēgtā pakalpojumu līguma noteikumus;
2.5.3. Piegādātājs kavē pakalpojumu līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanas termiņu.
2.6. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt konkrētā Piegādātāja sniegtos pakalpojumus atbilstoši
noslēgtā pakalpojumu līguma noteikumiem.
2.1.

3. VISPĀRĪGIE PIEGĀDĀTĀJA DARBĪBAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Piegādātājs nodrošina visu tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, lietošanas
apmācību un izsniegšanu, kuri norādīti pakalpojumu līgumā.
Piegādātājs pakalpojumu līguma izpildes laikā nav tiesīgs paaugstināt pakalpojumu cenas.
Piegādātājs nav tiesīgs Pasūtītājam atteikt pakalpojumu sniegšanu.
Piegādātājs apzinās, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudi
Pasūtītāja izvēlētā veidā un atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai konkursa piedāvājumam
neatbilstošus pakalpojumus. Piegādātājs pilnībā uzņemas visus zaudējumus, kas radušies
sakarā ar nekvalitatīvu vai konkursa piedāvājumam neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu.
D. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1.

4.2.

4.3.

Puses ir atbrīvotas no atbildības par no vispārīgās vienošanās izrietošo saistību daļēju vai
pilnīgu neizpildi, ja tā radusies sakarā ar ugunsgrēku, plūdiem, zemestrīci, karu, streiku vai
citiem nepārvaramas varas apstākļiem un, ja šādi apstākļi tiešā veidā ietekmējuši vispārīgās
vienošanās izpildi un līdzēji, slēdzot vispārīgo vienošanos, to nevarēja paredzēt.
Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstveidā informē par to
otru pusi ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Līdzēji
apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē, vai padara šīs
vispārīgās vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību
turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.
Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šī vispārīgā vienošanās nav izpildāma ilgāk par 30
(trīsdesmit) dienām, tad katrai pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas šīs vispārīgās
vienošanās saistību izpildes.
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5. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN
IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Vispārīgā vienošanās ar piegādātājiem, kuri to parakstījuši, stājas spēkā ar tās parakstīšanas
dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus.
Ja kāds no piegādātājiem, kurš konkursā ir ieguvis tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos,
atsakās parakstīt vispārīgo vienošanos, tad tas rakstveidā informē Pasūtītāju par savu
lēmumu. Vispārīgā vienošanās darbojas arī tad, ja kāds no Piegādātājiem to nav parakstījis.
Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Piegādātājs atsakās parakstīt vispārīgo vienošanos, ja tas
5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma saņemšanas nav ieradies
uz vispārīgās vienošanās parakstīšanu un nav paziņojis Pasūtītājam par savu lēmumu.
Izmaiņas un citi grozījumi vispārīgajā vienošanās ir iespējami tikai ar Pušu savstarpēju
rakstveida piekrišanu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šīs vispārīgās vienošanās attiecībā uz
Piegādātāju, kurš pienācīgi nepilda ar šo vienošanos uzņemtās saistības vai pret Piegādātāju
ir uzsākts maksātnespējas process, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
Pasūtītājam nav pieejams finansējums, kurš tiek piešķirts pamatojoties uz Pasūtītāja un
Labklājības ministrijas savstarpēji noslēgto līgumu LM 2017/24-1-04/09.
Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības izbeigt šo vienošanos arī citos
gadījumos.
6. CITI NOTEIKUMI

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Vispārīgās vienošanās darbības laikā Puses apņemas ievērot patiesas un godīgas konkurences
principus.
Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo vispārīgo vienošanos un uzņemtos
tajā noteiktās saistības un pienākumus.
Vispārīgā vienošanās ir saistoša arī Pušu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
Pakalpojumu sniegšanas un to apmaksas noteikumi ir paredzēti konkrētā ar Piegādātāju
noslēgtā pakalpojumu līgumā.
Līdzēji ir tiesīgi vienoties par pakalpojumu līgumos noteikto bāzes cenu pārskatīšanu, ja
mainās augstākstāvošu institūciju lēmumi attiecībā uz cenu noteikšanu un piemērošanu vai
mainās valstī noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme.
Ja kāds no vispārīgās vienošanās punktiem zaudē spēku, tad no vispārīgās vienošanās
izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Visi no vispārīgās vienošanās izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā. Ja Puses nespēj tos
atrisināt sarunu ceļā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un vispārīgās vienošanās noteikumiem.
Vispārīgā vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz pamatteksta 5 (piecām) lappusēm 7
(eksemplāros) eksemplāros. Viens vispārīgās vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja,
bet pārējie pie Piegādātājiem. Visiem vispārīgās vienošanās eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
Parakstot vispārīgo vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar vispārīgās vienošanās
nosacījumiem, tie Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.

7. PUŠU PARAKSTI
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