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Vienošanās Nr.3 par grozījumiem
2017. gada 8. decembrī noslēgtajā līgumā
„Pakalpojuma līgums par izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumiem skolēniem par
seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem
(Pasūtītāja līguma Nr. SPKC/2017/19ESF un Izpildītāja līguma Nr. 2017/3-5.3)”
Rīgā

2018. gada 7. martā

Slimību profilakses un kontroles centrs, reģistrācijas numurs: 90009756700, tā direktores
Ivetas Gavares personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumiem
Nr. 241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas
puses,
un
Biedrība „Papardes zieds”, reģistrācijas numurs: 40008010971, tās valdes priekšsēdētājas
Ivetas Ķelles personā, kura rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi
kopā – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse:
ņemot vērā, ka
Pušu starpā 2017. gada 8. decembrī noslēgts pakalpojuma līgums
„Pakalpojuma līgums par izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumiem
skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem” (Nr.
SPKC/2017/19ESF, turpmāk – Līgums), kā arī
balstoties uz
Līguma 13.3.apakšpunktu „[..] Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti
rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu [..]”, Puses
vienojas samazināt kopējo Līguma summu par Pakalpojuma izpildi no
54 585,25 euro (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro
un 25 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa līdz Izpildītāja iepirkuma
„Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un
reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta „Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” Id. Nr. SPKC/2017/19ESF ietvaros
piedāvātajai Pakalpojuma kopējai cenai bez pievienotās vērtības nodokļa,
t.i., 45 100,00 euro (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa, kas atbilst Līguma 3.pielikuma „Finanšu
piedāvājums” tabulas ailē „Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)”
norādītajam,
Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1.

Izteikt Līguma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1.

2.

Kopējā Līguma summa par Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem
ir 45 100,00 euro (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”.

Izteikt Līguma 6.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.5.1.

Avansa maksājums – Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma stāšanās
spēkā, balstoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, samaksā Izpildītājam avansu,
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kas sastāda 20% (divdesmit procentus) no Līguma 6.1.apakšpunktā paredzētās
summas, kas veido 9 020,00 euro (deviņi tūkstoši divdesmit euro un 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”.
3.

Izteikt Līguma 6.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.5.2.

4.

Starpposma maksājums – Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta
abpusējas parakstīšanas dienas par Nodevuma apstiprināšanu un Izpildītāja
rēķina saņemšanas Pasūtītāja juridiskajā adresē un reģistrēšanas, samaksā
Izpildītājam Rēķinā norādīto summu. Visi starpposma maksājumi nevar
pārsniegt 60% (sešdesmit procentus) no Līguma 6.1.apakšpunktā paredzētās
summas, kas veido 27 060,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit euro un
00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”.

Izteikt Līguma 6.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.5.3.

Gala maksājums – Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta abpusējas
parakstīšanas dienas par Nodevuma apstiprināšanu un Izpildītāja rēķina
saņemšanas Pasūtītāja juridiskajā adresē un reģistrēšanas, samaksā
Izpildītājam 20% (divdesmit procentus) no Līguma 6.1.apakšpunktā paredzētās
summas, kas veido 9 020,00 euro (deviņi tūkstoši divdesmit euro un 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.”.

5.

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.

Visi pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek bez izmaiņām.

7.

Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapas 2 (divos) oriģināleksmeplāros,
no kuriem viens oriģināls glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja un tiem ir vienāds
juridisks spēks.

