Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
“Tehniskais nodrošinājums uzkopšanas sistēmas ieviešanai”
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/26

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 27.09.2018. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2018/26-2
Par grīdas mopu mazgājamās iekārtas piegādi
Rīgā,
2018. gada 27. decembrī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas
Nr.50003342481 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu
(10.12.2018. valdes lēmums Nr. 01-02/22 4.2. punkts), pārstāv tās valdes locekle Irina Starkova, no
vienas puses,
un
SIA „AGB IEKĀRTAS”, reģistrācijas Nr.40003600648 (turpmāk – Piegādātājs), kuru, pamatojoties
uz statūtiem, pārstāv tās valdes loceklis Guntis Bikovs, no otras puses,

ievērojot, ka:
27.09.2018. starp Pasūtītāju un Piegādātāju tika noslēgts Iepirkuma līgums Nr.
RPNC/2018/26-2 par grīdas mopu mazgājamās iekārtas iegādi (turpmāk – Līgums);
(ii) Līguma izpildes vietās piegādātās Preces nevar uzstādīt, jo Pasūtītāja telpās tiek veikti
telpu atjaunošanas darbi;
(iii) Līguma 7.1.punktā ir noteikts, ka “Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi
par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos parakstījuši abu pušu paraksttiesīgie pārstāvji un tie ir noformēti atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajam”;
(iv) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa nosaka, ka “Iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteikti mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
1) grozījumi ir nebūtiski;
2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļa minētajos gadījumos;
3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai
tie ir būtiski vai nebūtiski”;
(i)

pamatojoties uz:
(i)
Līguma 7.1.punktu, Puses vienojas, ka Līguma 2.4.punktā noteikto grīdas mopu
mazgājamo iekārtu uzstādīšanu Piegādātājs var veikt tikai tad, kad Līguma izpildes
vietās ir pabeigti telpu atjaunošanas darbi;
(ii)
Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrajā daļā noteikto, Puses konstatē, ka iniciētie
grozījumi Līguma 4.4.punktā nav būtiski, jo neatbilst zemāk minētajiem gadījumiem:
1) grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši
paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu
iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma
procedūrā;
2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi),
ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma
procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;
3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko
neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;
4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu
piegādātāju.

Pasūtītājs un Piegādātājs noslēdz vienošanos (turpmāk tekstā – vienošanās) par turpmāk minēto:
1. Puses vienojas grozīt Līguma 4.4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“4.4. Samaksa par piegādātajām un uzstādītajām precēm tiek veikta sekojošā kārtībā:
4.4.1. 90 % (deviņdesmit procenti) no Līguma kopējās summas par piegādātajām Precēm
Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Preču piegādes
Līguma izpildes vietās, ko apstiprina savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme;
4.4.2. 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas Pasūtītājs samaksā Piegādātām 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas Līguma izpildes vietā un, kad
savstarpēji parakstīts preču pieņemšanas – nodošanas akts par Preču piegādi un
uzstādīšanu Līguma izpildes vietā.”

2. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
3. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama
tā sastāvdaļa.
4. Ja šajā vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā vienošanās lietotajiem terminiem un
skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem terminiem un skaidrojumiem,
lietotiem Līgumā un vienošanās.
5. Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā
kārtībā.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta latviešu valodā divos eksemplāros, katrai pusei
pa vienam. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Reģistrācijas Nr.50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālrunis: +371 67080112
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

SIA “AGB IEKĀRTAS”
Reģistrācijas Nr.40003600648
Adrese: Valtaiķu iela 3, Rīga, LV-1029
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV32HABA0551002976856
Tālrunis: +371 29228346
E-pasts: agb.iekartas@apollo.lv

________________________I. Starkova
Valdes priekšsēdētāja p.i

_______________________G. Bikovs
Valdes loceklis

