
Iepirkums - atklāts konkurss 

“Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem” 

ID Nr. RPNC/2016/06 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.1 

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

 

 

Rīgā,              2018. gada 30. maijā 

 

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

Nr.50003342481, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina un valdes locekļa Imanta 

Rezeberga personā, kuri darbojas uz statūtu pamata un valdes pilnvarojumu (25.07.2016. valdes sēdes 

protokols Nr. 11, 5.1. lēmums), no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKS UN V”, reģ. 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 Līdzēji 13.01.2017. ir noslēguši iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2016/06 par ēdināšanas 

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

(turpmāk tekstā – Līgums), noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, 

vienojoties par sekojošo: 

 

1. Līdzēji vienojas, ka: 

1.1. Līguma 2.4. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā – „Konkrētā perioda ēdienkarte jāsaskaņo 

ar Pasūtītāja norādīto personu – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uztura 

speciālisti Lāsmu Plociņu, tālrunis: +371 67080206, e-pasts: lasma.plocina@rpnc.lv, vienu 

reizi divās nedēļās, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās ieviešanas.”; 

1.2. Līguma 3.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā – “Sniegt izpildītājam rakstisku 

informāciju par nākamās dienas klientu skaitu un par pacientiem nepieciešamo ārstniecisko 

diētu vai citām īpašībām, kuras noteicis ārsts, katru darba dienu līdz pulksten 7.00. Atbildīgais 

par informācijas sniegšanu izpildītājam ir Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis - VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uztura speciāliste Lāsma Plociņa, tālrunis: +371 67080206, 

e-pasts: lasma.plocina@rpnc.lv.”; 

1.3. Līguma 5.2. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā – “Atskaites perioda (mēneša) beigās 

Izpildītājs, pamatojoties uz šī Līguma 5.1. punktā minēto dokumentu, norāda pasūtītāja 

klientiem sniegto reālo ēdināšanas pakalpojumu skaitu atskaites periodā (mēnesī), kuru ar 

parakstu un zīmogu apstiprina pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis - VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” uztura speciāliste Lāsma Plociņa, tālrunis: +371 67080206, e-pasts: 

lasma.plocina@rpnc.lv.”. 

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 

 

Pasūtītājs: 

 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” 

Reģ. Nr. 50003342481 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Izpildītājs: 

 

SIA “ALEKS UN V” 

Reģ. Nr. 40003357396 

Valdeķu iela 54 k-11 - 116, Rīga, LV-1058 

Banka: AS “Swedbank” 
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Banka: AS LUMINOR Bank  

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālrunis: +371 67080112 

 

_______________________ J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 

_______________________ I. Rezebergs 

Valdes loceklis 

 

Kods: HABALV22 

Konts: LV65HABA0551001440655 

Tālrunis: +371 29632633 

 

_______________________ I. Bulatovs 

Valdes loceklis 

 

 

 


