57. pielikums
2016. gada 4. novembra līgumam Nr. 4.2-6/247-16
par Izpildu lietu reģistra sistēmas un ar to saistīto moduļu
uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi
Vienošanās Nr. 49
par līguma summas palielināšanu
par izpildu lietu reģistra sistēmas uzturēšanu,
apkalpošanu un papildinājumu izstrādi
Pasūtītāja Nr. 4.2-6/247-16/V49/219-20
Izpildītāja Nr. KTSW2016/11/01/V49
Rīgā

vienošanās parakstīšanas datums*

Tiesu administrācija, reģistrācijas numurs: 90001672316, juridiskā adrese Antonijas iela 6,
Rīga, LV-1010, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums” rīkojas direktors Andris Munda,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
piegādātāju apvienība, kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KleinTech
Software", vienotais reģistrācijas numurs: 40203012930, juridiskā adrese: Elijas iela 17-8,
Rīga, LV-1050, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KleinTech Services", reģistrācijas
numurs: 40103351879, juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050, kuru saskaņā ar
2016. gada 16. augusta vienošanos pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KleinTech
Software", kuras vārdā saskaņā ar 2019. gada 26. aprīļa pilnvaru Nr. KTSWp19/04/01
rīkojas pilnvarotā persona Jekaterina Čepjolkina-Pukšte, turpmāk – Izpildītājs, no otras
puses, turpmāk abi kopā – Puses,
ņemot vērā:
a) sadarbības iestāžu informācijas sistēmu neparedzētās izmaiņas datu apmaiņas
servisos, tai skaitā jaunu datu apmaiņas servisu izveidi ārējās informācijas sistēmās,
kas radīja neparedzētu, nepieciešamu pakalpojumu pieaugumu, nepieciešams
nodrošināt uzsākto darbu izpildi, lai pielāgotu Izpildu lietu reģistra datu apmaiņu ar
citām informācijas sistēmām paredzētajos servisu darbības uzsākšanas termiņos;
b) ka ir uzsākta sistēmas procesu analīze un veikti datu apmaiņas servisu pielāgošanas
priekšdarbi un piegādātāja maiņa radītu būtisku sistēmas pielāgojumu izstrādes
sadārdzinājumu, kā arī neļautu iekļauties paredzētajos sistēmas pielāgojumu
izstrādes termiņos;
c) ka Pušu starpā 2016. gada 4. novembrī noslēgtā līguma (Pasūtītāja līguma Nr. 4.26/247-16, Izpildītāja līguma Nr. KTSW2016/11/01) par izpildu lietu reģistra
sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi (turpmāk – Līgums)
summas atlikums nav pietiekams iesākto sistēmas pielāgojumu pabeigšanai esošā
Līguma ietvaros,
un pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektās daļas 2. punktu, 61. panta
trešās daļas 2. un 3. punktu un Līguma 17.2. punktu noslēdz šādu vienošanos (turpmāk –
Vienošanās):
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1. Palielināt Līguma 7.1.punktā noteikto summu, kas nepārsniedz 10% no sākotnējās Līguma
summas, nosakot to 726 000,00 EUR (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi)
apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2. Pārējā daļā Līgums netiek grozīts.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz ar Līgumu.
4. Vienošanās ir sagatavota uz divām lapaspusēm.
5. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:
Tiesu administrācija
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas numurs: 90001672316
Saņēmējs: Valsts kase; BIC kods:
TRELLV22
Tiesu administrācijas
Konts: LV85TREL2190458018000

Izpildītājs:
Piegādātāju apvienība, kas sastāv no
SIA "KleinTech Software" un SIA
"KleinTech Services", kuru pārstāv SIA
"KleinTech Software"
Juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050
PVN maks. reģ. Nr.: 40203012930
Banka: Paysera LT
Kods: EVIULT21XXX
Konta Nr.: LT313500010007239749

Direktors _______________ A. Munda

Pilnvarotā persona_________J.ČepjolkinaPukšte

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.
*Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika
zīmoga datums.
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