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VIENOŠANĀS Nr.1 par grozījumiem  

pie VIENOŠANĀS Pie Nr. COVID/Pr/2020-2 līguma 

(VALIC Nr. COVID/2021-32) 

 

Rīgā  DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR 

PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

 

 

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs, reģistrācijas Nr. 40900035122, 

(turpmāk - PASŪTĪTĀJS), ko saskaņā ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. novembra 

noteikumu Nr. 705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra nolikums” 5.2. 

apakšpunktā iekļauto tiesisko regulējumu un Aizsardzības ministrijas 2021. gada 13. oktobra 

pavēlē Nr. 151- MK “Par VALIC vadītāja aizvietošanu” noteikto, pārstāv vadītāja p.i. Māra 

Ozoliņa, no vienas puses,  

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TITLED’’, reģistrācijas Nr. 44103085826 

(turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), kuru pārstāv tās valdes loceklis Nauris Grosu, no otras puses, 

turpmāk kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs: 

 

- ņemot vērā, ka 2020. gada 9. aprīlī starp Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centru (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs pēc 

reorganizācijas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra rīkojuma Nr. 605 “Par 

konceptuālo ziņojumu “Par valsts militāro objektu un iepirkumu centra strukturālu 

reorganizāciju un par materiāltehnisko līdzekļu centra – Valsts aizsardzības loģistikas un 

iepirkumu centrs – izveidi”” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) un Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “TITLED” (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS) tika noslēgts līgums 

Nr. COVID/Pr/2020-2 – par 1 000 000 gab. (viens miljons gabali) respiratoru KN95  

iegādi par 2 900 000,00 EUR (divi miljoni deviņi simti tūkstoši euro un 00 centi) bez 

pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – Līgums), 

- ņemot vērā 2021. gada 30. oktobrī noslēgto vienošanos Nr. COVID/2021-31 pie Nr. 

COVID/Pr/2020-2 līguma (turpmāk - Papildvienošanās); 

- pamatojoties uz 2021. gada 14. oktobra pavadzīmi Nr. DPNS/2021/001 (šīs vienošanās 1. 

pielikums); 

- pamatojoties uz Līguma 12.2. punktu un Līguma 7.4. punktu, Līdzēji vienojas noslēgt 

grozījumus pie Papildvienošanās: 

 

1. Grozīt Papildvienošanās 1. punktu un izteikt šādā redakcijā: 

“1. Pamatojoties uz Līguma 7.4. punktu, Aktu (1. pielikums) un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto 

apmaiņas piedāvājumu nekvalitatīvajai precei (2. pielikums), PIEGĀDĀTĀJS uz sava 

rēķina apmaina nekvalitatīvo preci – respiratorus KN 95 – 354 049 gab. (trīs simti 

piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit deviņu gabalu) apjomā pret jaunu, kvalitatīvu un 

Līguma/Papildvienošanās prasībām atbilstošu preci -  respiratoriem BM-002 (turpmāk -  

Prece).’’ 

2. Pārējie Papildvienošanās noteikumi netiek mainīti. 

3. Papildvienošanās stājas spēkā no pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā 

laika zīmoga  dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

4. Papildvienošanās grozījumi sagatavoti elektroniska dokumenta veidā uz 5 lapām 
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(piecām) lapām no kurām Papildvienošanās grozījumu pamatteksts uz 2 ( divām) lapām, 

1. pielikums uz 3 (trīs) lapām. 
 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

  

 


