VIENOŠANĀS Nr. 2
pie 2017. gada 19. maijā noslēgtā līguma Nr. 2.1-19/156 par pakalpojuma sniegšanu
Cēsīs,

2017. gada 22. augustā

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese – Jāņa Poruka
iela 8-108, Cēsīs, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas administrācijas
vadītāja Guna Kalniņa-Priede, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dynamic University", reģistrācijas Nr. 40103474815,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 11-53, Rīga, LV-1050, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā
saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas izpilddirektors Jānis Meirāns,
turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras atklāta konkursa “VIDZEMES REĢIONA
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA 2017.-2020. GADAM IZSTRĀDE”, iepirkuma
identifikācijas Nr. VPR/2017/4/VIDZEME IEKĻAUJ, turpmāk – konkurss, rezultātā 2017. gada 19.
maijā noslēgtā līguma Nr. 2.1-19/156 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Līgums, 7.7.4.punktu
kas noteic, ka ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt
noteiktajā termiņā vai apjomā, pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi, Publisko
iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu
un ievērojot, ka Veselības ministrija nav izstrādājusi 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.puntā minētās veselības
tīklu attīstības vadlīnijas, nav iespējams paredzētajā kvalitātē un termiņā izpildīt Līguma
1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.nodaļas 3.punktā noteikto nodevumu “DI plāna uzmetuma
projekts (darba variants), iesniedzams elektroniskos datu nesējos”, un tādēļ ir nepieciešams grozīt
iepriekš minētā nodevuma izpildes termiņu,
Līgums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi”, ietvaros par projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 „Vidzeme iekļauj” īstenošanu.
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 īstenošanu starp Vidzemes
plānošanas reģionu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2015. gada 8. decembrī,
savstarpēji vienojoties noslēdz šo Vienošanos Nr. 2 pie 2017. gada 19. maijā noslēgtā līguma
Nr. 2.1-19/156 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Vienošanās, par tālāk norādīto:
1.

2.

3.
4.

Pasūtītājs ar Līgumu ir uzdevis, un Izpildītājs ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem ir
apņēmies veikt Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam
izstrādi saskaņā ar noslēgto Līgumu un tā pielikumiem.
Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.nodaļas 3.punktā
noteiktā nodevuma “DI plāna uzmetuma projekts (darba variants), iesniedzams elektroniskos
datu nesējos” izpildes termiņu, nosakot, ka nodevuma termiņš ir 2017. gada 22. septembris.
Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
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5.

Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros. Abi Vienošanās eksemplāri ir
ar vienādu juridisko spēku. Viens Vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Izpildītāja.
Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs
Vidzemes plānošanas reģions

Izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Dynamic University"
Reģ. Nr. 90002180246
Reģ. Nr. 40103474815
Adrese: J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu Adrese: Krišjāņa Barona iela 11-53, Rīga,
nov., LV-4101
LV-1050
Tālr.: 64116014
Tālr.: 67304714
Fakss: 64116012
Fakss: E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv
E-pasts: info@dynamicuniversity.eu
Banka: Valsts Kase
Banka: AS Swedbank
Konts: LV84TREL921063104600B
Konts: LV49HABA0551031766053
SWIFT kods: TRELLV22
SWIFT kods: HABALV22
Guna Kalniņa-Priede

Jānis Meirāns
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