Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2019.gada 2.janvāra pakalpojuma līgumā Nr.06-15/1
“Kafijas paužu nodrošināšana Valsts administrācijas skolas vajadzībām, piemērojot zaļā
iepirkuma principus”
Rīgā, 2019.gada 19.jūnijā
Valsts administrācijas skola, reģ. Nr.: 90000028156, adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050
(turpmāk – Pasūtītājs), tās direktores Agitas Kalviņas personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru
kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumiem Nr.654 “Valsts administrācijas skolas nolikums”
un Ministru prezidenta 2017.gada 21.jūlija rīkojumu Nr.226 “Par Agitu Kalviņu”, no vienas
puses, un
SIA “SL 5”, reģ. Nr.: 40103872964, juridiskā adrese: Ādažu nov., Stapriņi, Īrisu iela 15, LV2164, (turpmāk – Izpildītājs) tās ________________ ________________ personā, kura darbojas
uz ________________ pamata, no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs (turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse),
- pamatojoties uz starp Pusēm 2019.gada 2.janvārī noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.06-15/1
“Kafijas paužu nodrošināšana Valsts administrācijas skolas vajadzībām, piemērojot zaļā
iepirkuma principus”1 (turpmāk – Līgums) 4.1. punktu,
- ievērojot, ka Līguma izpilde tiek finansēta no Pasūtītāja īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma
izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” finanšu līdzekļiem, Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” finanšu līdzekļiem, kā arī no Pasūtītāja
pamatbudžeta vai citu Pasūtītāja īstenoto projektu līdzekļiem,
noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:
1. lai nodrošinātu Līguma noteikumu nepārprotamu atbilstību Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajai daļai un Ministru kabineta 2017.gada
20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas
kārtība” 1.pielikuma 4.2.punktā minētiem piemērojamiem līguma izpildes noteikumiem, veikt
Līgumā šādus grozījumus:
1.1. papildināt Līguma 4.8.punktu ar 4.8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.8.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.”;
1.2. papildināt Līguma 5.1.punktu ar 5.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
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Līgums noslēgts, pamatojoties uz Pasūtītāja 2018.gada 5.novembrī izsludinātā iepirkuma “Kafijas paužu
nodrošināšana Valsts administrācijas skolas vajadzībām, piemērojot zaļā iepirkuma principus” (iepirkuma ID Nr.
VAS 2018/06-04/11 ESF) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem.
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“5.1.16. pēc Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma tā norādītajā termiņā, kas nevar būt
īsāks par 5 (piecām) darba dienām, iesniegt Pasūtītājam sarakstu ar bioloģiskās
lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu
kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām
atbilstošu produktu ražotājiem vai audzētājiem (turpmāk attiecīgi – Ražotās vai
Audzētājs), attiecībā uz produktiem, kas tiek izmantoti ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanā un atbilst minētajām prasībām. Šajā Līguma punktā minētajā sarakstā
Izpildītājam jānorāda katra Ražotāja un Audzētāja kontaktinformācija, kā arī
informācija par noslēgtu līgumu par sadarbību, kuru Izpildītājs Līguma izpildei ir
noslēdzis ar katru Ražotāju un Audzētāju. Izpildītājs ir tiesīgs neiesniegt šajā
Līguma apakšpunktā minēto Ražotāju vai Audzētāju sarakstu, ja Izpildītājs pats ir
Ražotās vai Audzētājs un spēj to dokumentāri pierādīt Pasūtītājam;”;
1.3. papildināt Līguma 5.1.punktu ar 5.1.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.17. pēc Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma tā norādītajā termiņā, kas nevar būt
īsāks par 5 (piecām) darba dienām, iesniegt Pasūtītājam ēdināšanas
pakalpojumam izmantoto galveno pārtikas pamatproduktu sarakstu, norādot
produktu ražotāju vai audzētāju un to izcelsmes valsti, atbilstoši Līguma
tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;”;
1.4. papildināt Līguma 5.1.punktu ar 5.1.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.18. Līguma izpildes gaitā nodrošināt pārtikas un dzērienu pasniegšanu,
lietojot atkārtoti izmantojamus galda piederumus, traukus un galdautus vai no
atjaunojamām izejvielām ražotus galda piederumus, traukus vai izbraukuma
ēdinasanas piederumus;”;
1.5. papildināt Līguma 5.1.punktu ar 5.1.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.19. nodrošināt visus Līguma izpildes gaitā radušos atkritumu savākšanu
saskaņā ar piemērojamiem ārējiem normatīviem aktiem, tajā skaitā pašvaldību
saistošajiem noteikumiem.”.
2. Vienošanās negroza pārējos Līguma noteikumus.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un saskaņā ar Līguma 4.1.punktu
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trim) lapām, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei glabāšanai, katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.
Pasūtītājs:
Valsts administrācijas skola
Reģ. Nr. 90000028156
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga LV-1050

Izpildītājs:
SIA “SL 5”
Reģ. Nr. 40103872964
Juridiskā adrese: Ādažu nov., Stapriņi, Īrisu
iela 15, LV-2164
Norēķinu rekvizīti:
Norēķinu rekvizīti:
Banka: Valsts kase
Banka: ________________
Bankas kods: TRELLV22
Bankas kods: ________________
Konta Nr.:
Konta Nr.:
1) LV58 TREL 2030 0060 08000 (pamatbudžeta ________________
konts);
2) LV91 TREL 2030 0060 1800 B (Eiropas
Sociālā fonda projekta 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts
pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo
komersantu atbalsta jomā”);
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3) LV92 TREL 2030 0060 1600 B (Eiropas
Sociālā fonda projekta 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts
pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas
mazināšanas jomā”);
4) LV44TREL203000601500B
vai
LV93TREL203000601400B
(programmas
“Franču valoda starptautiskajās attiecībās);
5) LV41TREL203000602100B
(ERASMUS+
projekts Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473)
6) LV90TREL203000602000B
(ERASMUS+
projekts Nr. 2017-1-HR-01-KA204-35390).

Direktore
Agita Kalviņa
Z.v.

________________
________________
Z.v.
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