VIENOŠANĀS
pie 09.12.2020. līguma Nr. COVID/Pr/2020-38
Rīgā

* dokumenta datums ir tā pēdējā elektroniskā paraksta datums

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, vienotais reģistrācijas Nr.
40900035122 (turpmāk – VALIC), 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 "SAULES APTIEKA", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar
reģistrācijas Nr. 40003373494, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes locekles Anitas
Pozņakas personā, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs, konstatē, ka:
1) 2020. gada 9. decembrī starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru
(turpmāk – VAMOIC) kā PASŪTĪTĀJU un PIEGĀDĀTĀJU noslēgts līgums
Nr. COVID/Pr/2020-38 “Par vienreizlietojamo ķirurģisko cepurīšu piegādi” (turpmāk –
Līgums).
2) Atbilstoši Aizsardzības ministra 2020. gada 17. decembra pavēlei Nr. 42-P/IP Valsts
aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – VALIC) uzsāk darbu 2021. gada
1. janvārī, pārņemot visas saistības, kas izriet no VAMOIC noslēgtajiem līgumiem par
valsts materiālās rezerves - epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādēm,
iestājoties VAMOIC vietā kā līgumslēdzējas puse;
3) Atbilstoši Līguma 4.1. punktam, Līgumā paredzētās prece piegāde bija jāveic līdz 2020.
gada 14. decembrim un Līgums bija spēkā līdz Līgumā paredzētajam preces piegādes
termiņam;
4) Ņemot vērā Līgumā norādītās preces piegādes termiņa nokavējumu, PIEGĀDĀTĀJS ir
piekritis samazināt Līgumā norādītās preces vienas vienības cenu, attiecīgi samazinot arī
Līguma kopējo summu;
5) Līgumā norādītā prece ir nepieciešama valsts materiālās rezerves (epidemioloģiskās
drošības nodrošināšanas resursu) nodrošināšanai,
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, un pamatojoties uz Līguma 12.2. un 12.3. punktu, Līdzēji
vienojas un noslēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk - Vienošanās):
1. Līgumā aizstāt pasūtītāju VAMOIC ar VALIC, VALIC pārņemot visas pasūtītāja saistības
un tiesības, kas izriet no Līguma.
2. pagarināt Līguma darbības termiņu līdz 2021. gada 15. janvārim, nepiemērojot Līguma
6.2. punktā norādīto līgumodu, un izsakot Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci Līguma 1.1. punktā norādītajā apjomā ne vēlāk kā līdz
2021. gada 15. janvārim.”
3. Izteikt Līguma 2.1. un 2.2. punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 91 876 EUR (deviņdesmit viens
tūkstotis astoņi simti septiņdesmit seši eiro un 00 centi). Līguma summa ar PVN 111
169,96 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi eiro 96
1

centi).
2.2. Preces vienas vienības cena bez PVN ir 0,04 EUR (nulle eiro un 4 centi).”
4.

Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.

5.

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.
6. REKVIZĪTI

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