VIENOŠANĀS
pie 09.04.2020. līguma Nr. COVID/Pr/2020-2 “Par respiratoru piegādi ārstniecības
iestādēm ārkārtējās situācijas laikā (COVID)”
(VALIC Nr. COVID/2021-18)
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, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 705 „Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums un kuru
pārstāv tā vadītājs pulkvedis Ervīns Kopeika, kurš darbojas saskaņā ar aizsardzības ministra
2020. gada 1. decembra pavēli Nr. 187-MK “Par personālsastāvu” (turpmāk
–
PASŪTĪTĀJS), un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “TITLED”, reģistrācijas Nr.
44103085826, kuru pārstāv tās valdes loceklis Nauris Grosu (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS),
no otras puses,
turpmāk kopā saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs, konstatē, ka:
1) 2020. gada 9. aprīlī starp VAMOIC kā PASŪTĪTĀJU un SIA “TITLED” kā
PIEGĀDĀTĀJU noslēgts līgums Nr.COVID/Pr/2020-2 “Par respiratoru piegādi
ārstniecības iestādēm ārkārtējās situācijas laikā (COVID)” (turpmāk –Līgums).
2) 2021. gada 7. aprīlī PASŪTĪTĀJS saņēmis PIEGĀDĀTĀJA iesniegumu (reģistrēts
ar Nr. IEN/2021-719), kurā lūgts par samaksu izsniegt 100 (viens simts) gabalus
KN95 respiratoru paraugus, kas tikuši piegādāti saskaņā ar Līgumu.
3) 2021. gada 7. aprīlī PASŪTĪTĀJS ar ziņojumu Nr. IEN-I/2021-105, izvērtējis šīs
vienošanās slēgšanas pamatotību.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Līguma 7.6., 12.2. un 12.3.
punktiem, Līdzēji vienojas un noslēdz sekojošu vienošanos pie Līguma (turpmāk Vienošanās):
1.

2.

3.

4.

5.

PASŪTĪTĀJS civiltiesiska darījuma ietvaros izsniedz par samaksu 100 (viens simts)
vienības respiratorus (KN95), turpmāk – Prece, PIEGADĀTĀJAM, Preces kvalitātes
pārbaudei atzinuma saņemšanai par Preces atbilstību Līguma noteikumiem un
kvalitātes prasībām.
Preces kopējā cena:
2.1.1. bez PVN ir 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro un 00 centi),
2.1.2. PVN 21% ir 60,90 EUR (sešdesmit euro un 90 centi),
2.1.3. kopā ar PVN ir 350,90 EUR (trīs simti piecdesmit euro un 90 centi).
Rēķinu PASŪTĪTĀJS sagatavo un iesniedz PIEGADĀTĀJAM elektroniskā formātā
uz PIEGADĀTĀJA e-pastu nauris@titled.lv, ko PIEGADĀTĀJS apņemas samaksāt
2 (divu) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
Preces izsniegšana notiek PASŪTĪTĀJA noteiktajā kārtībā ar PASŪTĪTĀJA
sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir abpusēji parakstāms 2 (divos)
identiskos eksemplāros un izsniedzams pa 1 (vienam) eksemplāram katram
Līdzējam.
Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību
pilnīgai izpildei. Pārējie Līguma noteikumi, kas netiek izmainīti ar Vienošanos,
paliek nemainīgi.
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6.
7.

Vienošanās sagatavota elektroniska dokumenta veidā latviešu valodā uz 2 (divām)
lapām.
LĪDZĒJU REKVIZĪTI:

PASŪTĪTĀJS
Valsts aizsardzības loģistikas
un iepirkumu centrs
reģistrācijas Nr. 40900035122
adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073
tālrunis: 68202600
oficiālais e-pasts: pasts@valic.gov.lv
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV22TREL210069500300B

PIEGADĀTĀJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"TITLED"
reģistrācijas Nr. 44103085826,
adrese: Jelgavas iela 36, Rīgā, LV-1004
tālrunis: 29351151
e-pasts: nauris@titled.lv
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV88RIKO0002930263955

Vadītājs

Valdes loceklis

Plkv. E.Kopeika

N.Grosu
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