Pasūtītāja Līguma reģ.Nr._______
Piegādātāja Līguma reģ.Nr._______
Koordinējošās institūcijas Līguma reģ.Nr._______

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2020.gada 17.marta līguma Nr.6-247-2020
par respiratoru un ķirurģisko sejas masku iegādi ārkārtējās situācijas laikā

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/434 “Par
Lienes Cipules iecelšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā”, no
vienas puses un
SIA “GP Nord”, turpmāk - Piegādātājs, tās valdes locekļa Toma Zeltiņa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, un
Nacionālais veselības dienests, turpmāk – Koordinējošā institūcija, tā direktora Edgara
Labsvīra personā, kurš rīkojas saskaņā Ministru kabineta 2011.gada 01.novembra
noteikumiem Nr.850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības
ministrijas 2019.gada 30.septembra rīkojumu Nr.13-04/415 “Par Edgara Labsvīra pārcelšanu”,
no trešās puses,
turpmāk visi kopā – Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties 2020.gada 17.marta
līguma Nr.6-247-2020 par respiratoru un ķirurģisko sejas masku iegādi ārkārtējās situācijas
laikā (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu un
ņemot vērā Piegādātāja sniegto informāciju, ka ar Valsts ieņēmumu dienestu panākta
vienošanās par to, ka ņemot vērā, ka Preces saņēmējs ir Pasūtītājs, Precei tiek piemērota
pievienotās vērtības nodokļa procentu likme 0 % (nulle procentu) apmērā, un ievedmuitas
nodoklis 0 % (nulle procentu) apmērā, Puses apņemas samazināt kopējo līgumcenu, un noslēdz
šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1.

Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo līgumcenu un noteikt, ka kopējā
līgumcena par Līgumā noteikto saistību izpildi nepārsniedz EUR 869 482 (astoņi simti
sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro, 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).

2.

Puses vienojas par šādām Preces cenām:
- ķirurģiskās maskas cena ir 0,548482 EUR/gab.
- FFP-2 respirators bez vārsta 1`s – 3,01 EUR/gab.

3.

Visos Vienošanās neatrunātajos jautājumos Puses vadās pēc Līguma noteikumiem.

4.

Vienošanās stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas visas Puses. Vienošanās ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.

5.

Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV – 1013
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
E-pasts – nmpd@nmpd.gov.lv

Direktore __________________ L.Cipule

Piegādātājs:
SIA “GP Nord”
Reģ. Nr. 40203177406
Adrese: Kurzemes prospekts 23, Rīga,
LV-1067, Latvija
Banka: Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV64PARX0021157860001
E-pasts info@gpnord.com
Valdes loceklis ____________ T. Zeltiņš
Koordinējošā institūcija:
Nacionālais veselības dienests
Reģ. Nr. 90009649337
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga,
Latvija
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV53TREL2290674014000
E-pasts – ainars.lacbergs@vmnvd.gov.lv
Direktors_____________E.Labsvīrs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

