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Rūjienas novada Jeru pagastā

2015. gada 2.oktobrī

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora
Modra Karseļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AKVARIUS”, reģistrācijas Nr. 40103031530,
turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Andrejs
Drozdovs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”,
pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta pirmo daļu, vienojas veikt šādus
grozījumus:
1. izteikt līguma 2.2.punktu punktu šādā redakcijā: „2.2. Pasūtītājs novērtē piegādāto
Granulu kvalitāti akreditētā laboratorijā. Preču paraugu izņemšanai piedalās Piegādātāja
pārstāvis. Svara pārbaudi veic Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē.”;
2. papildināt līgumu ar 2.3.punktu šādā redakcijā: “2.3. Svešķermeņu (skrūvju, paplākšņu,
akmeņu utml. priekšmetu) atrašanās Piegādātāja Granulās tiek uzskatīta par neatbilstošu
Granulu piegādi.”;
3. papildināt līgumu ar 2.4.punktu šādā redakcijā: “2.4. Ja Pasūtītājam Līguma darbības
laikā, nekvalitatīvu/neatbilstošu Granulu dēļ vismaz divas reizes radušies katlu iekārtas
bojājumi vai Granulu padeves traucējumi, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību
un piedzīt no Piegādātāja tiešus zaudējumus, kas radušies neatbilstošas preces dēļ.”;
4. papildināt līgumu ar 5.2.punktu ar jauno teikumu šādā redakcijā: 5.2......Piegādātājs
nodrošina tā pilnvarotas personas, kura ir tiesīga piedalīties preču paraugu ņemšanā
ekspertīzes veikšanai un parakstīties aktā par preču paraugu izņemšanu, piedalīšanos
katras kravas nodošanā.”;
5. izteikt līguma 5.3.punktu punktu šādā redakcijā: „5.3. Gadījumā, ja rodas domstarpības
par Granulu kvalitāti vai daudzumu, Puses rīkojas saskaņā ar līguma 2.2. un 2.4. punkta
nosacījumiem.”;
6. izteikt līguma 5.4.punktu punktu šādā redakcijā: „5.4. Gadījumā, ja akreditētā
laboratorija ir konstatējusi preču kvalitātes neatbilstības Līguma pielikumam, Pasūtītājs
ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību un piedzīt no Piegādātāja tiešus zaudējumus, kas
radušies neatbilstošas preces dēļ., t.sk., izdevumus par eksperta pakalpojumiem.”;
7. vienošanās stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi;

8. pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi;
9. vienošanās sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
Pasūtītājs:
______________________________
(direktors Modris Karselis)
z.v.

Piegādātājs:
______________________________
(valdes loceklis Andrejs Drozdovs)
z.v.
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