Pasūtītāja Līguma reģ. Nr.
Izpildītāja Līguma reģ. Nr.
VIENOŠANĀS Nr. 2
par 2018. gada 9. novembra līguma par tiesībām veikt dīzeļģeneratoru, ARI bloku un UPS
iekārtu remontu un apkopes pakalpojumus (Nr. 1-14/2018/231) grozījumiem
Rīgā,

2019. gada ___.____________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 1480 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un Veselības
ministrijas 2017. gada 22. decembra rīkojumu Nr. 13-04/434, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mabuk” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa
Maksima Tišina personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (abi līdzēji kopā turpmāk
– Puses un katrs atsevišķi – Puse),
ņemot vērā, ka Pasūtītāja struktūrvienībā, kas atrodas Duntes ielā 8, Rīgā ir uzstādīts
dīzeļģenerators Galaxy LV 75 GX, kuram nepieciešams uzstādīt attālinātas uzraudzības iekārtu –
GSM modemu (turpmāk – Modems), saskaņā ar 2018. gada 9. novembra līguma “Par tiesībām
veikt dīzeļģeneratoru, ARI bloku un UPS iekārtu remontu un apkopes pakalpojumus” (Pasūtītāja
līguma reģ. Nr. 1-14/2018/231) (turpmāk – Līgums) 1.2. un 7.6. apakšpunktu noslēdz šādu
Pusēm saistošu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas, ka Izpildītājs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās
dienas, bez maksas uzstāda Pasūtītāja dīzeļģeneratoram Galaxy LV 75 GX (Duntes ielā 8,
Rīgā) Izpildītāja īpašumā esošu Modemu, kas nodrošina šādas informācijas nosūtīšanu
norādītajiem GSM abonementiem:
1.1. SMS par tīkla elektroapgādes pārtraukumu;
1.2. SMS par dīzeļģeneratora avārijas STOP ieslēgšanos;
1.3. SMS par kļūdu automātiskās pārslēgšanās sistēmā;
1.4. SMS par dīzeļģeneratora tehniskām problēmām.
2. Puses vienojas, ka Izpildītājs nodrošina, ka uzstādītais Modems darbojas jebkurā no Latvijas
teritorijā pieejamiem GSM sakaru tīkliem nepārtrauktā režīmā (SIM karti iekārtai nodrošina
Pasūtītājs).
3. Puses vienojas, ka Izpildītājs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa
beigām, demontē uzstādīto Modemu.
4. Puses vienojas, ka Modema uzstādīšanu un demontēšanu Izpildītāja kontaktpersona saskaņo
ar Pasūtītāja kontaktpersonu, kurš atbildīgs par Līguma izpildi attiecīgajā Pasūtītāja
struktūrvienībā.
5. Pārējie Līguma noteikumi, tai skaitā maksāšanas kārtība par saņemtajiem pakalpojumiem un
iznomātajām iekārtām paliek nemainīga.
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6. Vienošanās uzrakstīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem
viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem vienošanās
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas ielā 8,
Rīgā, LV-1013
Valsts kase,
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Tālr. Nr.: +371 67337000

Direktore
Z.V.

Izpildītājs:
SIA “Mabuk”
Reģ.Nr. 40103430011
PVN Reģ.Nr. LV40103430011
Juridiskā adrese: Zalves iela 52-83,
Rīga, LV-1046
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV21HABA0551031185139
Tālr. Nr.: +371 29226763
e-pasts: mabuksia@gmail.com

Valdes
L. Cipule loceklis

M. Tišins

Z.V.
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