VIENOŠANĀS
pie 25.01.2021. līguma Nr. C/PL/2021-4
Rīgā

* dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, vienotais reģistrācijas Nr.
40900035122, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada
24. novembra noteikumiem Nr. 705 „Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra
nolikums”, kuru pārstāv tā vadītājs plkv. Ervīns Kopeika, kurš rīkojas saskaņā ar Aizsardzības
ministrijas 2020. gada 1. decembra pavēli Nr. 187-MK “Par personālsastāvu”, no vienas puses
un
SIA "EKA Print", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas
Nr. 40003423244, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes locekļa Kaspara Lubāna personā, no
otras puses,
turpmāk abi kopā saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs,
pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmo, piekto un
sesto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro
institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās
drošības nodrošināšanas resursiem” 6. punktu noteikto, Ministru kabineta 2021. gada
19. janvāra protokola Nr. 7 8.§. “Informatīvais ziņojums “Par sejas masku iegādi izglītojamiem
un izglītības iestādēs strādājošiem”” noteikto un Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu
centra sarunu procedūras “Daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku iegāde”, identifikācijas
Nr. VALIC 2021/19C/IEG-001, iepirkuma komisijas 2021. gada 20. janvāra lēmumu
(20.01.2021. komisijas sēdes protokols Nr. VALIC 2021/19C/IEG-001-1) un 2021. gada
25. janvārī starp Līdzējiem noslēgto līgumu par daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku
piegādi Nr. C/PL/2021-4,
ņemot vērā valstī pastāvošo epidemioloģisko situāciju, kontekstā ar valdības 2021. gada
4. februārī pieņemtajiem ierobežojumiem izglītības nozarē, kā arī, respektējot loģistikas situāciju
uz Eiropas Savienības un Lielbritānijas robežas,
pamatojoties uz Līguma 12.2. un 12.3. apakšpunktu, Līdzēji vienojas un noslēdz vienošanos par
grozījumiem Līgumā (turpmāk - Vienošanās):
1.

Izteikt Līguma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS pārdod, piegādā un izkrauj
daudzreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas____, kopā 525 000 (pieci simti divdesmit
pieci tūkstoši) gabali.”.

2.

Izteikt Līguma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1. PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādi veic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 10. februārim.
Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādi neveic līdz 2021. gada 10. februārim
(ieskaitot), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu;”

3.

PIEGĀDĀTĀJS apņemas ciest līgumsodu 500,00 EUR (pieci simts euro, 00 centi)
apmērā, kas tiks ieturēts Līguma 6.3. apakšpunktā noteiktā kārtībā.
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4.

Izslēgt Līguma 6.1. apakšpunktā vārdus “4.1. punktā un/ vai”.

5.

Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.

6.

Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, un stājas spēkā ar abu tās eksemplāru
parakstīšanu un reģistrēšanu pie PASŪTĪTĀJA, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
7. REKVIZĪTI

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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