VIENOŠANĀS
Pie Nr. COVID/Pr/2020-18 līguma
(iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2020/C19//IEG/2020-3)
(VALIC Nr. COVID/2021-24)
Rīgā

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR
PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, reģistrācijas Nr. 40900035122,
(turpmāk – PASŪTĪTĀJS), ko saskaņā ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu
Nr. 705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” 5.2. apakšpunktā iekļauto
tiesisko regulējumu un Aizsardzības ministra 2020. gada 1. decembra pavēlē Nr. 187-MK noteikto,
pārstāv vadītājs pulkvedis Ervīns Kopeika, no vienas puses
un
SIA “Brief”, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.
40103935776, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes priekšsēdētājas Ildzes Voitas personā, no
otras puses
turpmāk kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs, ņemot vērā to, ka:
- 2020. gada 5. jūnijā 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 SIA “Brief” (turpmāk –
PIEGĀDĀTĀJS) tika noslēgts līgums Nr. COVID/Pr/2020-18 – par 132 800 gab. (viens
simts trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti gabali) respiratoru ar aizsardzības pakāpi FFP3 ar
vārstu iegādi par 1 168 640.00 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši seši
simti četrdesmit euro un 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – Līgums),
- Atsaucoties uz akreditētas laboratoriju “AITEX textile research institute” Spānijā (turpmāk –
Laboratorija) 2021. gada 28. janvāra testa pārskatā Nr. 2020EC4606 fiksēto (1. pielikums 430.lp), PASŪTĪTĀJS konstatē Līguma ietvaros piegādātajiem respiratoriem ar aizsardzības
pakāpi FFP3 ar vārstu atklāto trūkumu testā: noplūde, kopējais iekšējais hermētiskums
(nesasniedz pat FFP1 klasi, kas neatbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā, Tehniskajā
piedāvājumā noteiktajam;
- Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2021. gada 4. februārī sagatavoto Preces
riska izvērtējuma protokolu Nr. PPU-2 (1.pielikums 34-36. lp), kurā konstatēja, ka SIA
“BRIEF” līguma Nr. COVID/Pr/2020-18 ietvaros piegādāto respiratoru FFP3 ar vārstu
izmantošana nav pieļaujama un konkrētās neatbilstības nenodrošina lietotāja aizsardzību un
šos respiratorus nevar izmantota COVID-19 seku likvidēšanā;
- Pamatojoties uz Līguma 12.2. punktu un Līguma 7.4. punktu, Līdzēji vienojas noslēgt
vienošanos pie Līguma (turpmāk – Papildvienošanās):
1. Pamatojoties uz Līguma 7.4. punktu, Laboratorijas testēšanas pārskatu un aktu par
konstatētajiem trūkumiem (1. pielikums), PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina apmaina
nekvalitatīvo Preci – respiratorus ar aizsardzības pakāpi FFP3 ar vārstu (turpmāk – Prece)
89 669 gab. (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi gabalu) apjomā pret
jaunu, kvalitatīvu un Līguma/Papildvienošanās prasībām atbilstošu Preci.
2. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra izvērtējumu, respiratori FFP3,
1863, CE2163, WIMI, atbilst Regulas 2016/425 prasībām, PIEGĀDĀTĀJA Precei
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jāatbilst Papildvienošanās 2. pielikumā minētajai dokumentācijai un atbilstošai Preces
marķējuma informācijai ir jābūt izvietotai gan uz Preces, gan uz Preces iepakojuma.
PIEGĀDĀTĀJS piegādā un izkrauj Preci 21 (divdesmit vienas) kalendāras dienas laikā
no Papildvienošanās noslēgšanas dienas.
Izteikt Līguma 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci uz Dzelzavas ielu 127, Rīgā, Latvijā, un izkrauj Preci
PASŪTĪTĀJA norādītā vietā”.
Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
Papildvienošanās stājas spēkā no pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika
zīmoga dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Papildvienošanās sagatavota elektroniska dokumenta veidā uz 60 (sešdesmit) lapām no
kurām Papildvienošanās pamatteksts uz 2 (divām) lapām, 1. pielikums uz 37 (trīsdesmit
septiņām) lapām un 2. pielikums uz 21 (divdesmit vienas) lapas.
8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS
Valsts aizsardzības loģistikas
un iepirkumu centrs
Reģistrācijas Nr. 40900035122
Adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 68202600
E-pasts: pasts@valic.gov.lv
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV22TREL210069500300B

Vadītājs
/plkv. E.Kopeika/

PIEGĀDĀTĀJS
SIA “Brief”
Reģistrācijas Nr.: 40103935776
Adrese: Miķeļa iela 13, Mārupe,
LV-2167
Tālrunis: +371 29216614
Banka: SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts:
LV36HABA0551040770894

Valdes priekšsēdētāja
/I.Voita/

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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