3. pielikums
2018. gada 6. jūlija līgumam
par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā
esošajām valsts informācijas sistēmām
(Pasūtītāja Nr. 4.2-6/190-18)
Vienošanās Nr. 1
par līguma grozījumu
Pasūtītāja Nr. 4.2-6/190-18/V1/312-18
Rīgā,

vienošanās parakstīšanas datums*

Tiesu administrācija, reģistrācijas Nr. 90001672316, adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010,
tās direktora pienākumu izpildītāja Andra Mundas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums",
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Consulting", reģistrācijas Nr. 40103167628,
juridiskā adrese: Pērnavas iela 43A-9, Rīga, LV-1009, tās valdes locekļa Aigara Cerusa personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi – Puse, abi kopā – Puses,
ievērojot:
1) ka Izpildītājs atbilstoši 2018. gada 6. jūlija līguma Nr. 4.2-6/190-18 par drošības auditu Tiesu
administrācijas

pārziņā

esošajām

valsts

informācijas

sistēmām

(turpmāk – Līgums)

4.4.2. punktam 2018. gada 24. oktobrī ir informējis Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un kavē
Darbu veikšanu, proti, Līguma izpilde noteiktajā termiņā nav iespējama, jo Pasūtītājs nav sniedzis
nepieciešamo informāciju un piekļuves informācijas sistēmām, kas nepieciešamas Līguma izpildei
saskaņā ar Līguma 5.2. punktu;
2) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2. punktu un trešās daļas 3. punktu;
pamatojoties uz 2018. gada 6. jūlija līguma Nr. 4.2-6/190-18 par drošības auditu Tiesu
administrācijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām (turpmāk – Līgums) 10.1. punktu
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
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1. Puses vienojas izteikt Līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:
"1.2. Darbu izpildes termiņš ir pieci mēneši no Līguma noslēgšanas dienas."
2. Pārējā daļā Līgums netiek grozīts.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama ar 2018. gada
5. novembri. Vienošanās ir spēkā līdz ar Līgumu.
4. Vienošanās ir sagatavota uz vienas lapaspuses.
5. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Tiesu administrācija

SIA "Corporate Consulting"

Direktora p. i._______________ A. Munda

Valdes loceklis ___________ A. Ceruss

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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