Vienošanās par grozījumiem
2018. gada 15. novembra iepirkuma līgumā Nr. 2172 par specializētās
novērošanas tehnikas iegādi projekta VP/IDF/2017/2 "Smagās un organizētās
pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar
iesaistītajām valstīm" ietvaros
(Iepirkuma identifikācijas numurs IeM VP 2018/80 IDF)
Pasūtītājs vienošanās reģ.Nr. 2250
Piegādātājs vienošanās reģ.Nr.________
Rīgā, Vienošanās datums ir tās elektroniski parakstīšanas datums 10.12.2018.
Valsts policija, reģistrācijas Nr. 90000099040, tās priekšnieka I.Ķuža
personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra
noteikumiem Nr.46 „Valsts policijas nolikums”, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IGJJ”, (reģ.nr. 40003751950), tās
valdes locekļa, Jāņa Jansona personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
– Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Puses, vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz
iepirkuma “Par specializētās novērošanas tehnikas iegādi projekta
VP/IDF/2017/2 "Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas
stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm " ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/80 IDF) (turpmāk – Iepirkums),
rezultātiem un 2018.gada 15. novembrī noslēgtā iepirkuma līguma Nr. 2172
(turpmāk – Līgums) 9.2. punktu noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem
(turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:
1. Izteikt Līguma 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. Pasūtītājs pasūta, pērk un pieņem, bet Piegādātājs atbilstoši Līguma
1. pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai un cenai pārdod, piegādā
un nodod Pasūtītājam bezpilota lidaparātus “DRONS” Mavic Pro
Platinum Fly more kit + Christalsky 7,85 collu monitori - 5 (piecus)
gab. (turpmāk – Preces vai katra atsevišķi – Prece).”;
2. Līguma 1. pielikumā sadaļā “Preču tehniskā specifikācija” preces
nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
“Bezpilota lidaparāts “DRONS” (turpmāk – lidaparāts) (Mavic Pro
Platinum Fly more kit + Christalsky 7,85 collu monitori)”;
3. Līguma 1. pielikumā sadaļā “Preču cena” kolonnā “Preces nosaukums” 1.
punktu izteikt šādā redakcijā:
“Bezpilota lidaparāts “DRONS” (turpmāk – lidaparāts) (Mavic Pro
Platinum Fly more kit + Christalsky 7,85 collu monitori)”.

4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājās spēkā ar tās
parakstīšanas dienu.
5. Visos citos jautājumos, kuri nav atrunāti Vienošanā, Puses ievēro Līguma
noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katra uz 2
(divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:
Valsts policija
Reģ.Nr.90000099040

Piegādātājs:
SIA “IGJJ”
Reģ.Nr.40003751950

____________________

__________________________

z.v. paraksts

z.v. paraksts

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

2

