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1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/326 

2016. gada 26. septembra līgumam Nr. LB-07/2016/451 

 

Par ēdnīcas un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkalpošanu 
(iepirkums LB/2016/98)  

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un SIA "METOS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa 

Raita Dziesmas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi 

kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), ņemot vērā to, ka: 

1) 2016. gada 26. septembrī starp PUSĒM noslēgtā līguma Nr. LB-07/2016/451 "Par 

ēdnīcas un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkalpošanu" (tālāk tekstā – līgums) 

2. pielikuma 2. punkta tabulas 2.1.7. rindā minētās elektriskās cepešpannas "Hachman 

Rangla 601" izmantošana ir pārtraukta un minētās cepešpannas vietā PASŪTĪTĀJS ir 

iegādājies jaunu elektrisko cepešpannu "Metos Prince 60D", kuras garantijas laiks 

beigsies 2019. gada 17. janvārī; 

2) līguma 2. pielikuma 2. punkta tabulas 2.1.7. rindā minētās elektriskās cepešpannas 

"Hachman Rangla 601" aizstāšana ar citu elektrisko cepešpannu "Metos Prince 60D" 

nerada būtisku tehniskās apkopes darbu apjoma palielinājumu, kā rezultātā IZPILDĪTĀJS 

piekrīt nodrošināt jaunās elektriskās cepešpannas "Metos Prince 60D" tehnisko apkopi 

atbilstoši tādai pašai vienas tehniskās apkopes cenai, kāda noteikta līguma 1. pielikuma 

2. punkta tabulas 7. rindā; 

3) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punkts pieļauj nebūtisku līguma 

grozījumu veikšanu; 

noslēdz šādu papildu vienošanos (tālāk tek stā – vienošanās) pie līguma. 

1. PUSES vienojas grozīt līguma 2. pielikuma 2. punkta tabulas 2.1.7. rindu, izsakot to 

šādā redakcijā: 

2.1.7. 22591 
Elektris

kā 

cepešpa

nna 

Metos 

Prince 

60D 

Uzstādīta 2017. gadā. 

Profesionālas 

lietošanas brīvi 

stāvoša 

multifunkcionāla 

cepšanas panna, uz 

priekšu izgāžama ar 

elektrisku piedziņu; 

400V, 11A, 7,5 kW  

1 
- elektriskā pieslēguma spaiļu 

kontaktu pārbaude (nepieciešamības 

gadījumā kontakti ir jāpievelk); 

- vadības bloka un darba režīmu 

pārbaude, ieskaitot nepieciešamos 

regulēšanas darbus; 

- drošības elementu (termostatu) 

darbības pārbaude; 

- pagriešanas mehānisma darbības 

pārbaude, kustīgo šarnīru darbības 

pārbaude; 

- iekārtas korpusa un mehānisko 

savienojumu pārbaude; 

- iekārtas līmeņojuma pārbaude un 

nepieciešamie regulēšanas darbi. 

2. PUSES vienojas grozīt līguma 2. pielikuma 2.2. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"Tehniskās apkopes darbi veicami reizi pusgadā – februārī un augustā. Līguma 

2. pielikuma 2. punkta tabulas 2.1.7. rindā norādītās iekārtas tehniskā apkope tiek uzsākta 



2 
 

2019. gada februārī, savukārt līgumā noteiktais remonta saistību regulējums attiecībā uz 

minēto iekārtu piemērojams ne agrāk kā no 2019. gada 18. janvāra."  

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma 

saistību pilnīgai izpildei. 

5. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
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