
  

Rīgā 2017. gada ___. decembrī 

1. PAPILDU VIENOŠANĀS  

Nr. LB-07/2017/581 

2017. gada 18. augusta līgumam 

Nr. LB-07/2017/396 

Par LED gaismekļu sistēmu piegādi 
(iepirkums LB/2017/68) 

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 "ACDC ELEKTRO" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes 

locekļa Kārļa Saulīša personā, kas rīkojas saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA statūtiem, no otras 

puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), ņemot vērā to, ka: 

1) atbilstoši 2017. gada 18. augustā starp PUSĒM noslēgtā līguma Nr. LB-07/2017/396 

"Par LED gaismekļu sistēmu piegādi" (tālāk tekstā – līgums) 2.1. punktam 

PIEGĀDĀTĀJAM jāpiegādā PASŪTĪTĀJAM līgumā noteiktā prece – 8 (astoņas) 

iekarināmas gaismekļu sistēmas, kas sastāv no taisnstūra veidā savienotiem LED 

gaismekļiem (tālāk tekstā – PRECE) – K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 30 (trīsdesmit) 

darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas, t.i., līdz 2017. gada 29. septembrim; 

2) PIEGĀDĀTĀJS līdz 2017. gada 21. decembrim ir piegādājis PASŪTĪTĀJAM tikai 

pusi no PRECES, t.i., 4 (četras) iekarināmas gaismekļu sistēmas, kas sastāv no taisnstūra 

veidā savienotiem LED gaismekļiem, un atzinis, ka otru pusi no PRECES tas faktiski 

nespēj piegādāt; 

3) lai nekavējoties nodrošinātu atbilstošus darba vides apstākļus PASŪTĪTĀJA 

darbiniekiem, PASŪTĪTĀJAM ir nepieciešami un lietderīgi iegādāties PRECI arī tādā 

apjomā, kas ir mazāks par līgumā nolīgto; 

4) PASŪTĪTĀJS piekrīt vienoties ar PIEGĀDĀTĀJU par līgumā noteiktā PRECES 

apjoma samazinājumu un neizmantot līguma 8.1.1. punktā paredzētās tiesības vienpusēji 

atkāpties no līguma ar nosacījumu, ka šāds līguma grozījums nekādā veidā nesamazina 

līguma 5.1. punktā noteikto līgumsodu, kāds atbilstoši sākotnēji noslēgtajam līgumam 

piemērojams PIEGĀDĀTĀJAM par līguma 2.1. punktā noteiktā PRECES piegādes 

termiņa kavējumu; 

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

grozījumu veikšanu; 

6) šajā papildu vienošanās paredzētie līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē nav atzīstami par būtiskiem, jo ekonomiskais līdzsvars netiek mainīts 

PIEGĀDĀTĀJA interesēs un PASŪTĪTĀJAM nav pamata uzskatīt, ka grozītie līguma 

noteikumi, ja tie būtu paredzēti iepirkuma noteikumos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 

iesniegšanu vai citu pretendentu dalību iepirkumā; 

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

1. PASŪTĪTĀJS atsauc savu 2017. gada 26. oktobra vēstuli Nr. 14-08.1/2017/2786 "Par 

līguma izbeigšanu" un 2017. gada 6. novembra vēstuli Nr. 14-08.1/2017/2870 "Par 

līguma izbeigšanas termiņu". 

2. Tā kā PIEGĀDĀTĀJS ir nokavējis līguma 2.1. punktā noteikto PRECES piegādes 

PASŪTĪTĀJAM termiņu par vairāk nekā 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, tad 
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atbilstoši līguma 5.1. punktam PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10 (desmit) procentu apmērā no līguma summas, t.i., 1,404.82 (viens tūkstotis četri simti 

četri euro un 82 centi). PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJS ieturēs šā punkta pirmajā 

teikumā minēto līgumsoda summu no līguma 4.5. punktā noteiktā PASŪTĪTĀJA 

maksājuma PIEGĀDĀTĀJAM. 

3. PUSES vienojas veikt līgumā šādus grozījumus: 

3.1. izteikt līguma 1.1. punktu šādā redakcijā: 

"1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt 4 (četru) iekarināmu 

gaismekļu sistēmu LUCEO H-L CDP LED6000-830 ETDD 03 (ražotājs TRILUX GmbH 

& Co. KG), kas sastāv no taisnstūra veidā savienotiem LED gaismekļiem (tālāk tekstā – 

PRECE), piegādi PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, saskaņā ar iepirkuma 

LB/2017/68 nolikumu un tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums)."; 

3.2. izteikt līguma 4.1. punktu šādā redakcijā: 

"4.1. Līguma summa ir 7,024.10 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit četri euro un 10 centi), 

t.sk. atlīdzība par PRECI 5,805.04 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti pieci euro un 4 centi) 

un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 1,219.06 EUR (viens tūkstotis divi simti 

deviņpadsmit euro un 6 centi)."; 

3.3. aizstāt līguma 11.2. punktā vārdus un skaitļus "[..]" Nr. [..], BIC [..]" ar vārdiem un 

skaitļiem "[..] [..], [..]; 

3.4. izteikt līguma 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā: 

"1. Ir jāpiegādā 4 (četras) iekarināmas gaismekļu sistēmas, kas katra sastāv no taisnstūra 

veidā savienotiem LED gaismekļiem (tālāk tekstā katra sistēma atsevišķi – gaismekļu 

sistēma) un tiks uzstādītas 4 (četrās) telpās."; 

3.5. svītrot līguma 2. pielikumu. 

4. Parakstot šo vienošanos, PUSES konstatē un apliecina, ka PIEGĀDĀTĀJS 2017. gada 

21. decembrī ir pabeidzis PRECES – 4 (četru) iekarināmu gaismekļu sistēmu LUCEO H-

L CDP LED6000-830 ETDD 03 (ražotājs TRILUX GmbH & Co. KG), kas sastāv no 

taisnstūra veidā savienotiem LED gaismekļiem un kuru komplektācija nodrošina visu 

līguma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija" noteikto prasību izpildi – piegādi 

PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

5. PUSES konstatē, ka atbilstoši līguma 4.5. punkta un vienošanās 2. un 3. punkta 

noteikumiem PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas 

un PIEGĀDĀTĀJA rēķina saņemšanas ir jāsamaksā PIEGĀDĀTĀJAM 4,916.87 EUR 

(četri tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro un 87 centi). 

6. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

7. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

8. 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 PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts)               (Personiskais paraksts) 
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