
  

 

 

Rīgā 2017. gada ___. septembrī 

1. PAPILDU VIENOŠANĀS  

Nr. LB-07/2017/420 

2017. gada 30. jūnija līgumam 

Nr. LB-07/2017/301 

Par medicīnas preču piegādi 
(iepirkums LB/2017/52) 

 

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

Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un SIA "Arbor Medical Korporācija" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes locekles 

Daces Rātfelderes personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk 

tekstā – PUSES), ņemot vērā to, ka: 

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

grozījumu veikšanu; 

2) PIEGĀDĀTĀJS atbilstoši 2017. gada 30. jūnijā starp PUSĒM noslēgtā līguma 

Nr. LB-07/2017/301 "Par medicīnas preču piegādi" (tālāk tekstā – LĪGUMS) 

noteikumiem ir piegādājis PASŪTĪTĀJAM taktiskās nestuves un individuālās 

medicīnisko materiālu modulārās somas ar aprīkojumu, izņemot nazofaringeālos 

elpvadus; 

3) PIEGĀDĀTĀJA 2017. gada 29. augusta vēstulē Nr. N-216/17 un tai pievienotajā 

PIEGĀDĀTĀJA sadarbības partnera SIA "Mediq Latvija" 2017. gada 25. augusta vēstulē 

Nr. 283-25/08/2017-N ir norādīts, ka nazofaringeālo elpvadu piegāde no ražotāja 

(Teleflex Medical) puses ir aizkavējusies; 

4) LĪGUMĀ noteikto PRECES komplektējošo izstrādājumu ražotāju noteiktie PRECES 

komplektējošo izstrādājumu ražošanas un piegādes termiņi un to faktiskā izpilde ir 

atzīstami par tādiem faktoriem, kuru paredzēšanas un ietekmēšanas iespējas 

PIEGĀDĀTĀJAM ir ļoti ierobežotas un kuru neizpildes faktiskās sekas (t.i., LĪGUMĀ 

noteiktā PRECES piegādes termiņa kavējumu) PIEGĀDĀTĀJS nevar patstāvīgi novērst; 

PUSES noslēdz šādu papildu vienošanos pie LĪGUMA (tālāk tekstā – vienošanās). 

1. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA 2.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

"PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, pa 

daļām līdz 2017. gada 20. oktobrim, t.i., PRECES pirmo daļu (taktiskās nestuves un 

individuālās medicīnisko materiālu modulārās somas ar aprīkojumu, izņemot 

nazofaringeālos elpvadus) – līdz 2017. gada 1. septembrim, bet PRECES otro daļu 

(nazofaringeālos elpvadus) – līdz 2017. gada 20. oktobrim." 

2. PUSES vienojas papildināt LĪGUMA 4.3. punktu aiz vārda "pēc" ar vārdu "visas". 

3. Pārējie LĪGUMA noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

4. Vienošanās ir PUSĒM saistoša no 2017. gada 1. septembra un ir spēkā līdz pilnīgai 

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

eksemplārs pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet 

otrs – PIEGĀDĀTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 
(Personiskais paraksts)                 (Personiskais paraksts) 
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