VIENOŠANĀS Nr.1
PIE 30.12.2016. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC 2016/08-1
PAR PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDI ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS
“VECPIEBALGA” VAJADZĪBĀM
Izraksts no 06.10.2017. Vienošanās Nr. 1
pie 30.12.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC 2016/08-1
par pārtikas produktu piegādi Ilgstošās sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga” vajadzībām
Rīgā,
2017. gada 6. oktobrī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, vienotais
reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina un
valdes locekles Irinas Starkovas personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu
(25.07.2016. sēdes protokols Nr.11; 5.1. lēmums), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FOREVERS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003307535, turpmāk
tekstā – Piegādātājs, tās pilnvarotās personā Rudītes Vālodzes – Tureiko personā, kura darbojas uz
pilnvaras (4.pielikums) pamata, no otras puses,
visas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem,
ņemot vērā, ka
(i.) Līdzēji 2016. gada 30. decembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC 2016/08-1 par
pārtikas produktu piegādi Ilgstošās sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vajadzībām, turpmāk
tekstā - Līgums,
(ii.) Līguma 3.3. punkts nosaka, ka “Pakalpojumu izcenojumi norādīti Tehniskajā - Finanšu
piedāvājumā (2. pielikums), kas ir spēkā nemainīgi visā Līguma darbības laikā, izņemot
gadījumus, ja Līguma darbības laikā preču tirgū rodas situācija, kad:
1) tiek mainītas nodokļu likmes, kas būtiski (vairāk nekā 5%) ietekmē preču cenas;
2) notiek būtiskas (vairāk nekā 10%) preču tirgus cenu svārstības.”
(iii) Līguma 3.4.punkts nosaka, ka “Ja Līguma darbības laikā pieaug Preces cena Līguma 3.3.
punktā noteiktajos gadījumos Pretendents ir tiesīgs ne biežāk kā vienu reizi Līguma darbības
laikā, ierosināt Tehniskā/Finanšu piedāvājuma grozījumus, rakstiski iesniedzot Pasūtītājam
cenas izmaiņas pamatojumu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Preces cenas paaugstinājums ir pamatots,
Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie esošā Līguma. Pretējā gadījumā, ja Piegādātājs atsakās no
Līguma izpildes atbilstoši Tehniskajā/Finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem, Līgums
tiek vienpusēji lauzts 30 dienu laikā no Piegādātāja atteikuma saņemšanas dienas.”
(iv) 2017. gada 6. septembrī ir saņemts paziņojums no Piegādātāja par iepirkuma cenu izmaiņām (1.
pielikums),
noslēdz šo Vienošanās Nr.1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līgums, vienojoties par sekojošo:
1. Līdzēji vienojas apstiprināt tehnisko – finanšu piedāvājumu jaunā redakcijā, ko pamato cenu
izmaiņas, kas noteiktas Vienošanās 3. pielikumā.
2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz
Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
3. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu sastādītas divos identiskos eksemplāros, un tiem ir
vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens
eksemplārs – Piegādātājam.
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Pielikumā:
1) SIA “FOREVERS” 06.09.2017. vēstule Nr. 07-193/17 “Par Līguma summas palielināšanu”
uz 1 lp.
2) SIA “FOREVERS” 04.10.2017. e-pasta vēstule saistībā ar papildu skaidrojumiem par
līguma summas palielināšanas pamatojumu uz 1 lp.
3) Tehniskais – finanšu piedāvājums uz 1 lp.
4) Pilnvara uz 1 lp.
LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,
Rīga, LV-1005
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“FOREVERS”

___________________________
valdes priekšsēdētājs J. Buģins

_________________________
pilnvarotā persona R. Vālodze - Tureiko

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003307535
Juridiskā adrese: Granīta iela 9a,
Rīga, LV-1057
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV83HABA0551007655509
Tālr. +371 67844565, fakss +371 67844564

___________________________
valdes locekle I. Starkova
1.
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