5. pielikums
2017. gada 25. augusta līgumam
par videokonferenču un ierakstu risinājuma
papildināšanu ar videokonferenču
un ierakstu iekārtām, to integrāciju un apkalpošanu

(Pasūtītāja Nr. 4.2-13/225-17)
Vienošanās Nr.1
par līguma grozījumiem
Pasūtītāja Nr. 4.2-13/225-17/V1/80-18
Izpildītāja Nr. [●]
Rīgā,

vienošanās parakstīšanas datums*

Tiesu administrācija, nodokļu maksātāja kods: LV90001672316, adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV1010, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 589 „Tiesu
administrācijas nolikums” rīkojas direktors Edvīns Balševics (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786,
juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, tās korporatīvo klientu dienesta direktora Jāņa
Kirilkas personā, kurš rīkojas uz 2017. gada 1. janvāra pilnvaras Nr. 28-7/1 pamata (turpmāk –
Izpildītājs), no otras puses,
kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi - Puse,
ņemot vērā, ka:
A. Pasūtītājs kā finansējuma saņēmējs īsteno Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada
plānošanas perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" ieguldījuma prioritātes "Investīcijas
institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts,
reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību"
Eiropas Sociālā fonda projektu "Justīcija attīstībai" (Nr.3.4.1.0/16/I/001), turpmāk – Projekts;
B. Projekta rezultatīvo radītāju sasniegšanai paredzēts ar videokonferenču iekārtām aprīkot 19
mācību zāles;
C. 2017. gada 25. augustā starp Pusēm slēgta konkursa "Videokonferenču un ierakstu risinājuma
papildināšana ar videokonferenču un ierakstu iekārtām, to integrācija un apkalpošana",
identifikācijas Nr.TA2016/1/SK rezultātā noslēgts līgums (Pasūtītāja Nr. 4.2-13/225-17) par
videokonferenču un ierakstu risinājuma papildināšanu ar videokonferenču un ierakstu iekārtām,
to integrāciju un apkalpošanu (turpmāk – Līgums);
D. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumā pievienoto Izpildītāja Finanšu piedāvājumu tajā norādītā
līgumcena ir pietiekama tikai 17 mācību zāļu aprīkošanai. Aprīkojot 17 mācību zāles ar
videokonferenču iekārtām, no Līguma ietvaros no pieejamajiem 629 752,00 EUR, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, tiek izlietoti 608 409,94 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, tādējādi veidojot Līguma summas ietaupījumu 21 342,06 EUR apmērā, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli,;
E. Radies ietaupījums nav pietiekams vēl viena videokonferenču iekārtu komplekta iegādei, jo
šāda komplekta cena saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu ir 35 788,82 EUR, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli;
F. Lai sasniegtu Projekta rezultatīvos rādītājus, nodrošinātu Projekta mērķa sasniegšanu, t.i.,
paaugstinātu tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides

uzlabošanas sekmēšanai, veicinātu Projekta mērķauditorijas, t.i., tiesnešu, tiesu darbinieku un
politikas veidotāju plašāku pieeju mācību iespējām, materiāliem un līdzekļiem, ko piedāvā
videokonferenču iekārtas, būtu lietderīgi un pamatoti iegādāties visas nepieciešamās
videokonferenču iekārtas, t.i., kopskaitā 19 videokonferenču iekārtu komplektus;
G. Pasūtītājs ir izvērtējis iespējas rīkot jaunu iepirkuma procedūru nepieciešamo (divu)
videokonferenču iekārtu komplektu iegādei, taču, analizējot ekonomisko pamatojumu jaunas
iepirkuma procedūras organizēšanai, ir secināms, ka būtu lietderīgi esošā Līguma ietvaros
izlietot visu pieejamo Līguma summu, kā arī administratīvais slogs kā Pasūtītājam, tā arī
ieinteresētajiem piegādātājiem jaunas iepirkuma dokumentācijas gadījumā būtu nesamērīgs ar
iepirkuma priekšmetu, kā arī, iespējams sadārdzinātu viena videokonferenču iekārtu komplekta
cenu; turklāt jaunas iepirkuma procedūras organizēšana aizņems papildu laiku, kavējot Projekta
ietvaros organizēto mācību pakalpojumu pieejamību Vidzemes apgabaltiesā un Tiesu
administrācijā;
H. grozījumu izdarīšana Līgumā nemaina Līguma vispārējo raksturu, jo Līgums paredz jau
piegādātām videokonferenču iekārtām identisku videokonferenču iekārtu piegādi; Līgums arī
pēc grozījumu izdarīšanas saglabā publiska piegādes līguma statusu, kā arī citi Līguma būtiskie
noteikumi, piemēram, maksājumu kārtība, garantijas un citas piegādātāja saistības un citi
Līguma noteikumi paliek spēkā tādi, kādi tie bija slēgta konkursa laikā un bija zināmi otram
pretendentam;
I. Līguma summas palielinājums par 7,98% nemaina piemērojamo iepirkuma procedūru, jo
sākotnējā Līguma summa, t.i., 629 752,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
pārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenas robežas un paziņojums par līgumu tika
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī; un
pamatojoties uz:
(1) Objektīvo nepieciešamību palielināt Līguma summu;
(2) Līguma 12.1.punktu;
(3) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu;
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas:
1.1. palielināt Līguma summu par 50 235,58 EUR (piecdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro
un 58 centi) jeb 7,98 % (septiņi, komats, deviņdesmit astoņi procenti) un aizstāt Līguma 5.1.punktā
tekstu "629 752,00 EUR (seši simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro)" ar
tekstu ""679 987,58 EUR (seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi
euro un 58 centi)";
1.2. noteikt, ka saskaņā ar Vienošanos papildus iegādātās Preces piegādājamas, Darbi veicami un
Pakalpojumi sniedzami šādās vietās: Vidzemes apgabaltiesā, Tērbatas ielā 13, Valmierā, un Tiesu
administrācijā, Antonijas ielā 6, Rīgā;
1.3. Izpildītājs 2 (divu) mēnešu laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās apseko Vienošanās 1.2. punktā
norādītās Preču piegādes vietas, nosaka nepieciešamo iekārtu komplektāciju kvalitatīvai
videokonferenču un ierakstu nodrošināšanai un informē Pasūtītāju par katrā Preču piegādes vietā
nepieciešamo iekārtu skaitu, kas jāpiegādā un jāuzstāda papildus Preču komplektam;
1.4. Izpildītājs 2 (divu) mēnešu laikā pēc Vienošanās 1.2. punktā norādīto Preču piegādes vietu
apsekošanas, pamatojoties uz Preču piegādes vietu apsekošanas rezultātiem, piegādā Preces, veic
Darbus un sniedz Pakalpojumus Vienošanās 1.2. punktā norādītājās Preču piegādes vietās;
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1.5. pēc 1.2. punktā norādīto Preču piegādes, Darbu izpildes un Pakalpojumu sniegšanas, Puses paraksta
Aktu;
1.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Vienošanās 1.2.punktā paredzētajām Precēm, Darbiem un
Pakalpojumiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Vienošanās 1.5.punktā norādītā Akta abpusējas
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītāja kancelejā.
1.7. Preču garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no Vienošanās 1.5.punktā norādītā Akta parakstīšanas brīža.
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sagatavota uz trīs lapām.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Tiesu administrācija
Adrese: Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010
Nodokļu maksātāja kods: LV90001672316
Saņēmējs: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Tiesu administrācijas konts (Projekta konts):
Nr.LV95TREL219045807500B

SIA "Lattelecom"
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Reģ Nr.:40003052786
AS "Swedbank"
Kods: HABA LV 22
Konta Nr.: LV05HABA000140X040000
Korporatīvo klientu dienesta direktors

Direktors ____________ E.Balševics

_____________________ J.Kirilka

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