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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  

(par  4RF ražoto UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu 

pirkumu un piegādi) 

Rīga 2017.gada 13.novembrī 

AS “Latvenergo” (turpmāk tekstā – „PIRCĒJS”), tās ______ no vienas puses, un  

SIA „Radiokoms”, (turpmāk tekstā – „PĀRDEVĒJS”), tās ______, no otras puses, 

(turpmāk tekstā saukti kopā – „Līdzēji” un katrs atsevišķi, - „Līdzējs”), noslēdz šo 

vienošanos, (turpmāk tekstā – „Vienošanās”) par sekojošo: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā PIRCĒJAM 4RF ražotās industriālās UHF radio 

diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtas (turpmāk tekstā - „Preces”) 

saskaņā ar Pielikumā Nr.2 doto tehnisko specifikāciju, kā arī sniedz sekojošus 

Pakalpojumus: 

1.1.1. piegādāto Preču ieviešanas ekspluatācijā tehniskās uzraudzības un atbalsta 

(supervision)  nodrošināšanu uz vietas Latvijas Republikā apjomam līdz 3 (trijām) 

bāzēm (dublētās radioiekārtas) un līdz 10 (desmit) modemiem (nerezervētās 

radioiekārtas), vai laikā līdz 1 (vienam) kalendārajām mēnesim; 

1.1.2. Pretendenta piedāvātās piegādājamo Preču pārvaldības sistēmas (Management 

System)  (Pielikumus Nr.2 Forma III un IV) integrāciju Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja vienotajā datu pārraides tīkla iekārtu pārraudzības sistēmā HP NNM. 

1.1.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ekspluatācijas personāla apmācību  turpmākai  

kvalificētai piegādāto Preču instalēšanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja datu 

pārraides tīklā  un to ekspluatācijai, kur apmācības rezultātā  Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja ekspluatācijas personāls iegūst piegādāto Preču ražotāja atzītu 

sertifikātu par tiesībām instalēt  un ekspluatēt Pretendenta piegādātās Preces. 

1.1.4. Pretendenta nodrošināts visā potenciālās Vienošanās spēkā esamības laikā Preču 

ieviešanas ekspluatācijā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja datu pārraides tīklā 

projekta koordinators, kura pienākumos ietilpst: 

a) vidēji 1 (vienu) reizi ceturksnī (vai mēnesī, vai pusgadā pēc nepieciešamības) 

piedalīties klātienē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja telpās Ventspils ielā 58, 

Rīgā Latvijā, projekta virzības sapulcēs (Project Progress Meeting) ar tiesībām 

parakstīt Projekta virzības sapulču protokolus; 

b) nodrošināt patstāvīgu un kvalificētu saskarsmes iespēju latviešu vai angļu 

valodā ar Pretendenta piedāvāto Preču ražotāju, jebkuru tehnisku jautājumu 

(problēmu) attālinātai risināšanai; 

1.1.5. kvalificēta piegādāto Preču tehniskā speciālista konsultāciju pieejamību uz vietas 

piegādāto Preču uzstādīšanas vietā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valstī,  

Līdzējiem katru Preču piegādes un Pakalpojuma sniegšanas gadījumu noformējot kā 

atsevišķu pasūtījumu-specifikāciju (turpmāk tekstā – „Pasūtījums”), bet PIRCĒJS samaksā 

PĀRDEVĒJAM par atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem piegādātajām Precēm un 

sniegtajiem Pakalpojumiem. 

2. PREČU UN PAKALPOJUMU CENAS  

2.1. Šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM Preces un 

sniedz Pakalpojumus, pamatojoties uz Pielikumā Nr.1 noteiktajām Preču un Pakalpojumu 

cenām. 

2.2. Preču cenas ietver Preču piegādes izdevumus līdz Aconei, TEC-2, Salaspils novadā, LV-

2119, Latvijā (t.sk. transporta izdevumus), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot 

PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Preču piegādes laiks nevar būt ilgāks par 40 (četrdesmit) darba dienām, no Pasūtījuma 

nosūtīšanas datuma PĀRDEVĒJAM. 

2.4. Preču cenās ir iekļautas patstāvīga SNMP MIB failu atjauninājumu piegāde visā Līguma 

spēkā esamības laikā. 

2.5. Preču cenās ir iekļautas visas Pretendenta izmaksas Pielikumā Nr.4  noteikto garantijas 
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laika saistību izpildi. 

2.6. Preču un Pakalpojumu cenām ir jābūt nemainīgām visā Vienošanās saistību izpildes 

termiņā, tai skaitā, bet ne tikai Vienošanās 6.3. punktā paredzētajā gadījumā par piedāvātā 

modeļa nomaiņu, valūtas kursu, cenu inflācijas, citu cenu izmaiņu un jebkuru iespējamo 

papildus izmaksu (garantiju, piegādes, personāla, ITT infrastruktūras, transporta, nodokļu, 

nodevu u.c.) gadījumos un tās netiks pakļautas nekādām cenas izmaiņām vai indeksācijai. 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Apmaksa par atsevišķiem Pasūtījumiem un/vai tā izpildes posmiem (Preču 

piegādēm un/vai Pakalpojuma sniegšanu) tiek veikta atbilstoši Pielikumā Nr. 1 

noteiktajām cenām, saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto pavadzīmi. Apmaksa tiek veikta uz 

bankas kontu, kuru PĀRDEVĒJS norādījis Preču pavadzīmē, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Vienošanās noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes parakstīšanas.  

3.2. Par samaksas dienu uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. PIRCĒJA pilnvarotās personas aizpilda Pasūtījuma formu un nosūta to 

PĀRDEVĒJAM skenētā veidā pa e-pastu: ______. Pasūtījums tiks uzskatīts par saņemtu 

Pasūtījuma nosūtīšanas dienā (Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem pārliecinoties (pa tālruni vai 

e-pastu) par Pasūtījuma saņemšanu).  

4.2. PIRCĒJAM ir tiesības Vienošanās darbības laikā pasūtīt Preces un Pakalpojumus pa 

daļām, jebkādā sev nepieciešamā apjomā, pēc sava ieskata, vai nepasūtīt vispār. 

4.3. Pasūtījumā ir jānorāda sekojoša informācija: šīs Vienošanās numurs, Pasūtījuma 

numurs, Preču nosaukums un specifikācija, Preču mērvienība, daudzums, cena par vienu 

vienību, kopējā Pasūtījuma summa, piegādes termiņi, piegādes vieta un cita informācija, kas 

ir nepieciešama Pasūtījuma apstrādei un izpildei un/vai Pakalpojuma nosaukums, tā izpildes 

nosacījumi, kā arī PIRCĒJA kontaktpersonu, kas ir atbildīga par katra konkrētā Pasūtījuma 

noformēšanu, un šīs personas tālruņa numuri, e-pasta adrese. 

4.4. PĀRDEVĒJAM nav tiesību izvirzīt prasību par lielāku minimālo pasūtījuma apjomu. 

Minimālais Preču pasūtījuma apjoms noteikts 40 (četrdesmit) vienības vienā piegādē. 

4.5. Pasūtījums tiks uzskatīts par saskaņotu, kad PĀRDEVĒJS ir atsūtījis PIRCĒJAM no 

savas puses parakstītu Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu uz PIRCĒJA Pasūtījumā 

norādīto  e-pasta adresi (skenētā veidā). 

4.6. PĀRDEVĒJS Pasūtījuma pieņemšanu izpildei apstiprina atbilstoši Vienošanās 

4.5.punktam 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtījuma nosūtīšanas dienas (ieskaitot). 

4.7. Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pasūtījumus visā 

šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā. 

4.8. Ja PĀRDEVĒJS Vienošanās 4.5. un 4.6. punktos noteiktajā kārtībā un termiņā 

neatsūta PIRCĒJAM Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu vai neinformē par izmaiņu 

nepieciešamību tajā, Pasūtījums tiks uzskatīts par abpusēji saskaņotu. Par pirmo Preču 

piegādes termiņa dienu tiks uzskatīta 4. (ceturtā) darba diena no Pasūtījuma nosūtīšanas 

datuma PĀRDEVĒJAM. 

4.9. No PIRCĒJA puses Pasūtījumu tiek pilnvaroti parakstīt ______; 

No PĀRDEVĒJA puses Pasūtījumu tiek pilnvarots parakstīt ______. 

4.10. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji mainīt Vienošanās 4.9. punktā noteikto PIRCĒJA  

pilnvaroto personu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot PĀRDEVĒJAM 

vienpusēju rakstisku paziņojumu. PIRCĒJA vārdā paziņojumu ir tiesīga parakstīt un 

iesniegt ______. 

5. PREČU UN/VAI PAKALPOJUMU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. PĀRDEVĒJS, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preču piegādes, paziņo 

PIRCĒJAM rakstiski uz Pasūtījumā norādīto  e-pasta adresi par to, ka Preces tiks piegādātas 

Pasūtījumā norādītajās vietās un PIRCĒJS tās var saņemt. PIRCĒJS nodrošina Preču 

saņemšanu, ja PĀRDEVĒJS šajā punktā noteiktajā kārtībā paziņojis PIRCĒJAM par Preču 

piegādi. 

5.2. PIRCĒJS, pieņemot Preces, izlases veidā ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un 

kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst šīs Vienošanās un/vai Pasūtījuma noteikumiem vai 
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Preces nav piegādātas Pasūtījumā noteiktajā apjomā, PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis sastāda 

defektu aktu, ko paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji. Turklāt šajā gadījumā PIRCĒJS ir 

tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā no defekta akta sastādīšanas datuma novērš defekta aktā konstatētos trūkumus uz sava 

rēķina un maksā PIRCĒJAM līgumsodu saskaņā ar Vienošanās 8.1.punktu par Preču 

piegādes nokavējumu. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJA pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt 

defektu aktu, to paraksta PIRCĒJS vienpusēji, un tas ir saistošs PĀRDEVĒJAM. 

5.3. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM Preces kopā ar tās tehnisko dokumentāciju, Preču 

pavadzīmēm, Preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem. 

5.4. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PIRCĒJAM ar brīdi, kad Līdzēji (to 

pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši attiecīgo Preču pavadzīmi, kā arī PĀRDEVĒJS nodevis 

PIRCĒJAM Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus, tomēr PIRCĒJAM ir tiesības 14 

(četrpadsmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preču pieņemšanas laikā nekonstatētu Preču 

iztrūkumu un/vai transportēšanas laikā Precēm radītiem bojājumiem. Ja PIRCĒJS ir cēlis 

pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, PĀRDEVĒJAM ir pienākums nekavējoties uz 

sava rēķina novērst iztrūkumu un/vai nomainīt bojātās Preces, kā arī maksāt PIRCĒJAM 

līgumsodu saskaņā ar Vienošanās 8.1. punktu par Preču piegādes nokavējumu. 

5.5. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJAM tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem 

aktiem noformētas Preču pavadzīmes 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem pēc parakstīšanas  1 

(viens) eksemplārs paliek PĀRDEVĒJAM un 2 (divi) eksemplāri nodoti PIRCĒJAM. Preču 

pavadzīmēs tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas bez PVN, atsevišķi PVN likme un kopējā 

Preču cena ar PVN, kā arī šīs Vienošanās numurs un Pasūtījuma numurs. 

5.6. Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu un nodotu PIRCĒJAM, ja ir abpusēji parakstīts 

Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. Starpakti par iepriekšējā mēnesī 

paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Pakalpojuma pieņemšanas dokumentu, bet kalpo 

tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. 

5.7. PIRCĒJA vārdā parakstīt starpaktu tiek pilnvarots ______.  

5.8. PĒRDEVĒJS pēc Pakalpojuma izpildes nodod PIRCĒJAM ar aktu visu ar šo 

Pakalpojumu saistīto dokumentāciju (kvalitātes atbilstības, tehnisko, ekspluatācijas 

instrukcijas u.c. dokumentāciju). Minētās dokumentācijas nodošana PIRCĒJAM ir 

priekšnoteikums Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

5.9. PĀRDEVĒJS nekavējoties pēc Pakalpojuma izpildes rakstiski paziņo PIRCĒJAM par 

gatavību nodot Pakalpojuma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu 

Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu kopā ar Vienošanās 5.8. punktā 

noteiktajiem dokumentiem. 

5.10. PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma izpildes (vai to posma) pieņemšanas, ja 

veiktais Pakalpojums (t.sk. materiāli, iekārtas) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav 

pilnībā pabeigts. 

5.11. Gadījumā, ja PIRCĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar 

dokumentiem) saņemšanas dienas nav parakstījis Pakalpojuma izpildes nodošanas-

pieņemšanas aktu, tas informē par to PĀRDEVĒJU, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā 

PĀRDEVĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 

(trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja PĀRDEVĒJS neierodas uz 

defektu akta sastādīšanu, PIRCĒJS noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir 

saistošs PĀRDEVĒJAM. 

5.12. Defekta aktā konstatētos trūkumus novērš PĀRDEVĒJS uz sava rēķina šajā aktā 

noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no defekta akta 

sastādīšanas dienas. Defekta aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 

Pakalpojuma (attiecīgā posma) izpildes termiņa pagarinājumu. Ja PĀRDEVĒJS defekta aktā 

noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos trūkumus, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM Līguma 

8.1.punktā noteikto līgumsodu par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu. 

5.13. Atkārtota Pakalpojuma izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

5.14. Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus tiek pilnvaroti parakstīt ______, no 

PĀRDEVĒJA puses ______. 
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6. GARANTIJA 

6.1. PĀRDEVĒJS garantē un nodrošina: 

6.1.1. ka piegādātās Preces atbilst Pielikumā Nr. 2 noteiktajām tehniskajām prasībām, ir 

jaunas, nelietotas, ir jaunākais vai pašreiz ražošanā esošais modelis, tās ietver sevī visus 

pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veiktos uzlabojumus materiālu un konstruktīvo risinājumu 

ziņā; 

6.1.2. Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai 

dokumentācijai, Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem, Vienošanās noteikumiem, 

kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.1.3. visā Vienošanās spēkā esamības laikā saistību izpildei piesaistīt Pielikumā Nr. 5. 

Iekļautos kvalificētos speciālistus Vienošanās 1.1.1. - 1.1.5. punktos noteikto Pakalpojumu 

sniegšanai, kā arī Vienošanās Pielikumā Nr.4. noteikto garantijas laika saistību izpildei. 

6.1.4. Nepieciešamības gadījumā, Vienošanās spēkā esamības laikā, PĀRDEVĒJAM ir 

tiesības mainīt piesaistītos kvalificētos speciālistus, par ko PĀRDEVĒJS iesniedz 

PIRCĒJAM rakstisku paskaidrojuma vēstuli un jauno piesaistītos kvalificētos speciālistus 

sarakstu. 1 (viena) mēneša laikā  PIRCĒJS pārbaudīs (izvērtēs) jauno piesaistīto speciālistu 

kvalifikāciju un ja tā nebūs zemāka par Vienošanās iekļauto, jaunais saraksts tiks iekļauts 

Vienošanā, veicot tajā grozījumus. 

6.1.4. Pielikumā Nr.4. noteikto garantijas laika saistību izpildi. 

6.1.5. kvalificētu piedāvāto Preču remonta iespējas un piedāvāto Preču rezerves daļas 

vismaz 5 gadus pēc to ražošanas beigām uz garantiju neattiecināmu remontu veikšanai. 

6.2. Gadījumā, ja piedāvāto Preču ražotājs Vienošanās darbības laikā, bet ne agrāk par  

2018.gada 4.jūliju, nomaina Vienošanās iekļauto Preces modeli, PĀRDEVĒJS 2 (divus) 

mēnešu pirms paredzamās nomaiņas iesniedz PIRCĒJAM paskaidrojuma vēstuli, jaunā 

modeļa tehnisko piedāvājumu un testa paraugu. 1 (viena) mēneša laikā  PIRCĒJS pārbaudīs 

(izvērtēs) nomaināmā modeļa atbilstību Vienošanās iekļautajai specifikācijai. 

6.2.1. Ja nomaināmais modelis būs atbilstošs Vienošanās iekļautajai specifikācijai 

(Pielikums Nr.2.), vai tā tehniskie raksturlielumi būs labāki, PIRCĒJS  to iekļaus 

Vienošanās, veicot tajā grozījumus; 

6.2.2. Modeļa nomaiņa netiks akceptēta, ja: 

a) piedāvātā modeļa tehniskā specifikācija būs neatbilstoša Vienošanās iekļautajai 

specifikācijai;    

b) piedāvātā modeļa tehniskie raksturlielumi būs sliktāki par Vienošanās noteiktajiem;    

c) piedāvātais modelis nav tehniski savietojams ar iepriekš PĀRDEVĒJA piegādātajiem un 

instalētajiem PIRCĒJA vienotajā datu pārraides tīklā  

d) piedāvātā cena ir augstāka par Vienošanās noteikto. 

6.3. Garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no attiecīgo Preču nodošanas-

pieņemšanas dienas (Preču pavadzīmes parakstīšanas datuma). 

6.4. Pretendents garantē, ka PIRCĒJAM būs pieejamas kvalificēta piedāvāto Preču remonta 

iespējas un piedāvāto Preču rezerves daļas vismaz 5 gadus pēc to ražošanas beigām uz 

garantiju neattiecināmu remontu veikšanai. 

6.5. PĀRDEVĒJA garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas 

rodas sakarā ar: 

6.5.1. Preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja 

instrukcijām); 

6.5.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 

6.5.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu 

Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas 

ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

6.5.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 

6.6. PIRCĒJS nekavējoties rakstiski paziņo PĀRDEVĒJAM par jebkuru Preces bojājumu 

vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā no paziņošanas dienas jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja 

PĀRDEVĒJS šajā termiņā neierodas, PIRCĒJS vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir 
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saistošs PĀRDEVĒJAM 

6.7. Pamatojoties uz defektu aktu, PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā no defektu akta sastādīšanas datuma jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir defekts, 

bez PIRCĒJA papildus samaksas, turklāt PĀRDEVĒJS sedz PIRCĒJAM tādejādi nodarītos 

zaudējumus. Šajos gadījumos garantijas termiņš attiecīgām Precēm pagarinās par 

remontam nepieciešamo termiņu. 

6.8. PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie 

PĀRDEVĒJA, un no tā atpakaļ PIRCĒJAM. 

6.9. Ja PĀRDEVĒJS, saņēmis paziņojumu, nav novērsis Preču trūkumus PIRCĒJAM 

pieņemamā termiņā no pretenzijas saņemšanas datuma, PIRCĒJAM ir tiesības veikt 

nepieciešamās darbības uz PĀRDEVĒJA rēķina un riska. 

7. ĪPAŠUMTIESĪBAS 

Īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm, pēc attiecīgo Preču apmaksas pilnā apmērā, pāriet uz 

PIRCĒJU. 

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

8.1. Par Vienošanās (Pasūtījumos) noteikto Preču piegādes termiņu nokavējumu un/vai 

piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes neatbilstību Vienošanās (Pasūtījuma) 

noteikumiem, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle 

komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) 

noteikumiem neatbilstošo Preču cenas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 

10% (desmit procentus) no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) 

noteikumiem neatbilstošo Preču cenas (tas ir, galvenās saistības apmēra). PIRCĒJAM ir 

tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par 

piegādātajām Precēm. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PĀRDEVĒJU no Vienošanās noteikto 

saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.  

8.2. Par šajā Vienošanās noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, PIRCĒJS maksā 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% 

(desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. 

8.3. Ja Vienošanās noteiktajā termiņā saskaņā ar Vienošanās 6.6. punkta noteikumiem 

PĀRDEVĒJS neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad PĀRDEVĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā atmaksā PIRCĒJAM nekvalitatīvās Preces cenu un maksā līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. 

8.4. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS neievēro Pasūtījumos noteiktos Preču piegādes termiņus, 

PIRCĒJAM ir tiesības atteikties no veiktā Pasūtījuma, rakstiski nosūtot PĀRDEVĒJAM 

atteikuma paziņojumu, un iegādāties līdzīgas specifikācijas Preces no citiem 

piegādātājiem. PĀRDEVĒJS šādā gadījumā maksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no Pasūtījuma summas. 

8.5. Līdz brīdim, kamēr PĀRDEVĒJS nodos Preces PIRCĒJAM, visu risku par to, ja Preces 

iet bojā vai bojājas, nes PĀRDEVĒJS. 

8.6. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 

zaudējumiem apmērā līdz 2`000`000.00 EUR (divi miljoni euro). 

8.7. Ja PĀRDEVĒJS nepilda Vienošanās 8.1., 8.3., 8.6. un/vai 12.4.punktu noteikumus, tad 

PIRCĒJAM ir tiesības līgumsodu un/vai radušos zaudējumus bezstrīdus kārtībā ieturēt no 

Vienošanās izpildes nodrošinājuma. Gadījumā, ja līgumsoda un/vai zaudējumu apmērs 

pārsniedz Vienošanās izpildes nodrošinājuma summu, PIRCĒJAM atlikušo līgumsoda 

un/vai zaudējumu summu ir tiesības ieturēt ieskaita kārtībā, par atlikušā līgumsoda un/vai 

zaudējumu summu samazinot PĀRDEVĒJAM saskaņā ar Vienošanos veicamo maksājumu. 

8.8. PĀRDEVĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus 

civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna 

darbinieku, t.sk. ar AS “Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas 

atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā PĀRDEVĒJS samaksā PIRCĒJAM 

līgumsodu 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro)   apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 

Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 
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Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS „Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās 

komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, PĀRDEVĒJS drīkst tikai gadījumā, ja 

ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par 

Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: 

www.latvenergo.lv. 

8.9. PIRCĒJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PIRCĒJA darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, ieskaitot PĀRDEVĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus 

ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PIRCĒJAM rodas būtiskas aizdomas par 

koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vienošanās izpildi, PIRCĒJAM ir 

tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt 

informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes 

veicēju izvēlas un darbus apmaksā PIRCĒJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija 

ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. PIRCĒJS nodrošina, ka 

audita/pārbaudes veicējs ievēro šīs Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. 

PĀRDEVĒJAM ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz 

ar apakšuzņēmējiem šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja PIRCĒJS konstatē, ka 

PĀRDEVĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar PIRCĒJU šī punkta izpildē, tad 

PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt 

Vienošanos, bet ja tas atkārtojas, tad PIRCĒJAM ir tiesības PĀRDEVĒJU, ja tas reģistrēts 

kvalifikācijas sistēmas „Būvdarbi” kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz 

gadu, nosūtot PĀRDEVĒJAM attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

9. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA 

9.1. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina aizstāvēs PIRCĒJU pret jebkādām pret PIRCĒJU vai ar to 

saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai piegādāta 

saskaņā ar šo Vienošanos, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. PĀRDEVĒJS sedz visas 

izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar 

nosacījumu, ka PIRCĒJS sniedz PĀRDEVĒJAM pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc 

saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

9.2. PĀRDEVĒJS, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt PIRCĒJAM 

tiesības turpināt lietot Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. 

Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad PĀRDEVĒJS piešķir PIRCĒJAM kompensāciju par 

Preces vērtību pēc nolietojuma atrēķināšanas. 

10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

10.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar 

mērķi nodrošināt Vienošanās noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija 

ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par 

piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.   

10.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie 

akti paredz šādu datu nodošanu. 

10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

10.5. Neskatoties uz Vienošanās 10.3.punktā minēto, PĀRDEVĒJS piekrīt, ka PIRCĒJS 

nodod no PĀRDEVĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz 

PIRCĒJAM pakalpojumus un ar kurām PIRCĒJS sadarbojas tā darbības un šīs Vienošanās 

izpildes nodrošināšanai. 

10.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 

personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vienošanās izpildes 

nodrošināšanai. 

http://www.latvenergo.lv/
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11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto 

jebkuru saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura 

apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji 

nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas 

stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu 

iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

11.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 

(trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību 

izpildes termiņu. 

11.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk 

kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji 

izbeigt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav 

tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

12. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

12.1. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PIRCĒJA, gan no 

PĀRDEVĒJA puses, un ir spēkā 3 (trīs) faktisko gadu termiņā. 

12.2. PIRCĒJS Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic visā Vienošanās 

spēkā esamības laikā. PĀRDEVĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā 

punktā norādītajā termiņā.  

12.3. PIRCĒJS, nosūtot PĀRDEVĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

šo Vienošanos vai tās daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

12.3.1. PĀRDEVĒJS 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā Pasūtījumā noteiktā 

piegādes termiņa iztecēšanas nav piegādājis PIRCĒJAM Preces (nav izpildījis kādu no 

Pasūtījumiem); 

12.3.2. PĀRDEVĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un 

ja PĀRDEVĒJS šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīga 

rakstiska PIRCĒJA paziņojuma saņemšanas; 

12.3.3. PĀRDEVĒJS Vienošanās noteiktā termiņā neiesniedz Vienošanās izpildes 

nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Vienošanās izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku. 

12.3.4. PĀRDEVĒJS vai persona, kurai ir PĀRDEVĒJA pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz PĀRDEVĒJU, ar tādu tiesas spriedumu 

vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par 

vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

12.3.5. PĀRDEVĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot PIRCĒJA iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, PĀRDEVĒJU ir atbrīvojusi no 

naudas soda; 

12.3.6. Ja ir ierosināts PĀRDEVĒJA tiesiskās aizsardzības process, pasludināts 

PĀRDEVĒJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta PĀRDEVĒJA saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par PĀRDEVĒJA bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 

paredzamajam Vienošanās izpildes beigu termiņam PĀRDEVĒJS būs likvidēts; 

12.3.7. Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis 

nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

12.3.8. PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida 

kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu 

vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai 

nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanos;  
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12.3.9. PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar 

Vienošanās izpildi; 

12.3.10. Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, 

pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta 

situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi. 

12.4. PĀRDEVĒJS Vienošanās 12.3. punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par 

Vienošanās saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās veikto Pasūtījumu 

summas. 

13. VIENOŠANĀS IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

13.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas, PĀRDEVĒJAM ir 

jāiesniedz PIRCĒJAM Vienošanās izpildes nodrošinājums 50 000.00 EUR (piecdesmit  

tūkstoši euro) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā un 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja Vienošanās izpildes 

nodrošinājumam ir beidzies termiņš un PĀRDEVĒJS nav iesniedzis pierādījumu termiņa 

pagarinājumam, PIRCĒJAM ir tiesības Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no 

Vienošanās noteiktiem maksājumiem. 

13.2. Vienošanās izpildes nodrošinājumu PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 

PĀRDEVĒJA saistību neizpildes rezultātā PIRCĒJAM nodarītos zaudējumus vai lai 

ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo Vienošanos. 

13.3. Vienošanās izpildes nodrošinājums ir PIRCĒJAM pieņemams bankas galvojums vai 

līdzvērtīgs nodrošinājums, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma 

kārtībā samaksāt PIRCĒJAM tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā un kurš pēc 

formas un saturs ir saskaņots ar PIRCĒJU. 

13.4. Vienošanās izpildes nodrošinājumu PIRCĒJS dzēš un atgriež PĀRDEVĒJAM ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad notecējis Vienošanās termiņš ar 

nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS izpildījis visas tā saistības, kas izriet no Vienošanās. 

14. CITI NOTEIKUMI 

14.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanās un uzņemtos 

tajā noteiktās saistības, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi. 

14.2. Līdzēji vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tā pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes 

laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šīs Vienošanās priekšmetu, termiņu un 

Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie 

ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem. 

14.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta 

abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs 

Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

14.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

14.5. Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās 

nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

14.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šīs 

Vienošanās noslēgšanu un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs Vienošanās 

noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums 

neattiecas uz iepirkuma procedūras “Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-

daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde” (ID Nr. 45800) nolikumu un 

PĀRDEVĒJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu. 

14.7. Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, 

Vienošanās nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums 

piemērot Vienošanās spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

14.8. Par Vienošanās izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) 

maiņu Līdzēji nekavējoties informē viens otru. 

14.9. Vienošanās parakstīta divos eksemplāros latviešu valodā, katra uz 9 (deviņām) lapām, 
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pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Vienošanās ir 5 (pieci) pielikumi uz 23 (divdesmit trijām) lapām. 

Domstarpību gadījumā starp Vienošanās tekstiem latviešu un angļu valodās par noteicošo 

tiks uzskatīs teksts latviešu valodā. 

15. PAR VIENOŠANĀS IZPILDI ATBILDĪGĀS PERSONAS  

15.1. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PIRCĒJA puses ______. 

15.2. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PĀRDEVĒJA puses ______. 

16. VIENOŠANĀS PIELIKUMI 

16.1. Pielikums Nr.1: Preču cenu lapa, minimālais pasūtījuma apjoms un piegādes termiņi. 

16.2. Pielikums Nr.2: Tehniskās prasības (specifikācijas).  

16.3. Pielikums Nr. 3: Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts. 

16.4. Pielikums Nr. 4: Prasības garantijas laika saistību izpildei. 

16.5. Pielikums Nr. 5: Pārdevēja līguma saistību izpildē iesaistīto kvalificēto darbinieku 

saraksts un pienākumi.  

17. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PIRCĒJS: 

 

AS “Latvenergo” 
 

Vienotais reģ. Nr. 40003032949; 

PVN maks.reģ. Nr. LV 40003032949; 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 12 

Rīga, LV-1230; 

Banka: AS „SEB banka” ; 

SWIFT: UNLALV2X; 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208; 

E-pasts: info@latvenergo.lv. 

 

 

______ 

 

PĀRDEVĒJS:  

 

SIA „Radiokoms” 

 

Vienotais reģ. Nr. 40003220636; 

PVN maks. reģ. Nr. LV40003220636; 

Juridiskā adrese: Elizabetes iela 45/47,  

Rīga, LV-1010; 

Banka: AS “Swedbank”; 

SWIFT: HABALV22; 

Konta Nr. LV77HABA0001408046861 

E-pasts: radiokoms@radiokoms.lv. 

 

 

______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar 

fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 
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