
 

VIENOŠANĀS Nr.1 

pie 28.04.2018. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2018/22/1 

par transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu 

 

Rīgā, 2019. gada 12. jūnijā 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", vienotais 

reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, 

pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (valdes 10.12.2018. lēmuma Nr. 01-02.02/22 3. punkts), pārstāv 

tās valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece, no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROSBELT”, reģistrācijas numurs 40003702423, juridiskā 

adrese: Maskavas iela 450B, Rīga, LV -1063, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekle Tatjana 

Bulgarovska (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse,  
 

Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, ņemot vērā, ka  

(i) Puses 2018. gada 28. aprīlī ir noslēgušas iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2018/22/1 par transportlīdzekļu 

tehnisko apkopi un remontu (turpmāk – Līgums); 

(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka Iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu 

vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, 

kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus no 

sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska 

pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā; 

(iii) ir saņemts 15.05.2019. Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” Saimniecības nodaļas vadītāja 

Induļa Ruicēna pieteikums transportlīdzekļa tehniskās apkopes veikšanai, pieteikumā norādot uz apstākļiem, 

kas pamato to nepieciešamību; 

(iv) ir saņemts 03.06.2019. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ROSBELT”, reģ. Nr. 40003702423, 

remontdarbu un tehniskās apkopes finanšu piedāvājums automašīnai VW CADDY ar valsts reģ. Nr. LO 

1926; 

(v) Līguma Tehniskās specifikācijas 11.punktā noteikts, ka automašīnu saraksts līguma izpildes periodā var 

tikt papildināts vai samazināts. 

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo: 

1. Puses vienojas papildināt Līguma 3.pielikumu par vienas vieglās automašīnas VW CADDY ar valsts reģ. 

Nr. LO 1926 tehnisko apkopi un remontu (1.pielikums). 

2. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi. 

3. Vienošanās sastādīta 2 (divi) identiskos eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Izpildītājam. 

4. Pie Vienošanās tās parakstīšanas brīdī tiek pievienots šāds pielikums, kas ir Vienošanās neatņemama 

sastāvdaļa - 1.pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”. 

 

 

Pasūtītājs: 

Izpildītājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģ. Nr. 5000334248 

Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005 

Banka: AS LUMINOR 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konta Nr.: LV57NDEA0000082489490 

Tālrunis: +371 67080112 

E-pasts:  rpnc@rpnc.lv   

rekini@rpnc.lv  

 

______________________  

valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROSBELT” 

Reģ. Nr. 40003702423 

Maskavas iela 450B, Rīga, LV- 1063  

Banka: Nordea Bank 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konta Nr.: LV55NDEA0000084491897 

Tālrunis: +371 29114810 

E-pasts: roskosa@inbox.lv  

 

 

_______________  

valdes locekle Tatjana Bulgarovska 
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