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“Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 
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VIENOŠANĀS Nr.2 

pie 13.01.2017. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2016/06 

 

 

Rīgā,              2020. gada 28. februārī 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas 

Nr.50003342481, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Ivetas Ķieces, valdes locekles Irinas 

Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, 

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKS UN V”, reģistrācijas. Nr.40003357396, turpmāk – 

Izpildītājs, tās valdes locekļa Igora Bulatova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi 

kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,  

 

ņemot vērā, ka:  

(1) Līdzēji 2017. gada 13. janvārī ir noslēguši iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2016/06 par ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošināšanu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un 

darbiniekiem (turpmāk – Līgums), 

(2) nav noslēgts iepirkuma līgums iepirkuma procedūras “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām” (identifikācijas Nr. 

RPNC/2019/41) ietvaros; 

(3) nav saņemta Valsts kapitāla daļu turētāja Veselības ministrijas piekrišana līguma slēgšanai, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām (identifikācijas Nr. RPNC/2019/41) rezultātu; 

(4) 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, 

noslēdz šo Vienošanos Nr. 2, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo: 

 

1. Līdzēji vienojas: 

1.1. Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem līdz brīdim, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums iepirkuma 

procedūras “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” struktūrvienībām” (identifikācijas Nr. RPNC/2019/41) ietvaros, palielināt līgumcenu 

22 000,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši euro, 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk – PVN) apmērā; 

1.2. Ievērojot Vienošanās 1.1. punktā noteikto, Līguma 8.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā – 

“Šis Līgums stājas spēkā 2017. gada 13. janvārī un ir spēkā līdz tiek sasniegta plānotā 

līgumcena 2 182 000,00 EUR (divi miljoni viens simts astoņdesmit divi tūkstoši euro, 0 centi) 

bez PVN vai līdz brīdim, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums iepirkuma procedūras 

“Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

struktūrvienībām” (identifikācijas Nr. RPNC/2019/41) ietvaros; 

2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz 

Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi. 



3. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens 

Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Izpildītājam. 

 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

 

  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

PVN maksātāja Nr. LV50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,  

Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X 

Konts: LV16RIKO0000082489490 

Tālr. +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv 

E-pasts rēķiniem: rekini@rpnc.lv 

 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“ALEKS un V” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003357396 

PVN maksātāja Nr. LV40003357396 

Juridiskā adrese: Līvciema iela 49-116, Rīga, 

LV-1058 

Banka: AS SWEDBANK 

Kods: HABALV2X 

Konts: LV65HABA0551001440655 

Tālr. +371 29632633  

E-pasts: office@saules-virtuve.lv 

 

________________ 

Valdes priekšsēdētāja I. Ķiece 

 ________________ 

Valdes loceklis I. Bulatovs 

   

________________ 

Valdes locekle I. Starkova 

  

   

________________ 

Valdes loceklis I. Rezebergs 
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