IZRAKSTS
Iepirkums “Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana”
(identifikācijas Nr. RPNC/2018/5)

VIENOŠANĀS Nr.3
pie 02.05.2018. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2018/5
/Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana/

Rīgā,

2019. gada 14. martā

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
AS “Berendsen Tekstila Serviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003188248, juridiskā adrese:
Bukaišu iela 9, Rīga, LV-1004, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Ģirta Abakuka personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz pilnvaras Nr.4.1-18/22MPS pamata, no otras puses,
Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, ņemot vērā, ka
(i) Puses 2018. gada 2. maijā ir noslēgušas iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2018/5 par Maināmo paklāju
nomas pakalpojuma nodrošināšanu (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 05.03.2019. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas
Saimniecības pārzines Skaidrītes Ozoliņas pieprasījums ar lūgumu mainīt paklāju maiņas intervālu
nedēļā, pieprasījumā norādot uz apstākļiem, kas pamato to nepieciešamību,
noslēdz šo Vienošanos Nr. 3, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo:
1. Puses vienojas apstiprināt papildināto tehnisko - finanšu piedāvājumu (1.pielikums), akceptējot
apjoma izmaiņas Līguma ietvaros.
Tehniskais – finanšu piedāvājums tiek mainīts sekojošā redakcijā:
Nr.
p.k.

Piegādes adrese

Vienības
kods (ja ir)

Vienības
materiāla
apraksts

Krāsa

Vienības
izmērs (cm)

Plānotais
daudzums

Maiņas
intervāls
nedēļā

1 vienības
nomas maksa
EUR (bez
PVN)

Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana periodā no oktobra līdz martam

1.24.

1.25.

Nr.
p.k.

“U” ēka,
uzņemšanas
nodaļa 1.stāvs
“U” ēka,
uzņemšanas
nodaļa 1.stāvs

Piegādes adrese

110099

KOKVILNA

Melna ar
brūnu

115x200

2

1

[..]

100056

KOKVILNA

Melna ar
brūnu

150x240

2

2

[..]

Vienības
kods (ja ir)

Vienības
materiāla
apraksts

Maiņas
intervāls
nedēļā

1 vienības
nomas maksa
EUR (bez
PVN)

Krāsa

Vienības
izmērs (cm)

Plānotais
daudzums

Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana periodā no aprīļa līdz septembrim

1.25.

“U” ēka,
uzņemšanas
nodaļa 1.stāvs

100056

KOKVILNA

Melna
ar brūnu

150x240

2

2

[..]

2. 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.

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Reģistrācijas Nr.50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112
e-pasts: rpnc@rpnc.lv
(personiskais paraksts)
valdes priekšsēdētāja I. Ķiece

AS “Berendsen Tekstila Serviss”
Reģ. nr. 40003188248
Bukaišu iela 9, Rīga, LV- 1004
Banka:AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV82UNLA0034100043100
Tālr. +371 67500076, fakss 67600167
(personiskais paraksts)
pilnvarotā persona Ģ.Abakuks

2

