1

VIENOŠANĀS Nr.4
par grozījumiem 2016.gada 29.jūlija LĪGUMĀ Nr.16/1-14.2/59
par sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrādi un
kopsavilkuma ziņojuma izstrādi par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā
projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas
konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”
Jelgavā

2018. gada 9. februārī

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu ielā 2b,
Jelgavā, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, kuru pārstāv izpilddirektora p.i., administrācijas
vadītāja Santa Ozola, kurš rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un
juridisku personu apvienība: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SAFEGE BALTIJA”
(vien.reģ.Nr.40003604048), kuru pārstāv valdes locekle Ieva Cēbura, un Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “ArtSmart” (vien.reģ.Nr. 45403034315), kuru pārstāv valdes locekle
Inga Uvarova, turpmāk tekstā personu apvienība tiek saukta -”Izpildītājs” un Izpildītāja
personas atsevišķi - par “Izpildītāja dalībniekiem”, no otras puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkumu ID Nr. ZPR2016/5 "Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un
šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos
inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)” ”, turpmāk tekstā saukts
„Iepirkums” ,
programmas Interreg Europe 2014-2020 projekta “Reģionālo politiku veidošana
uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”,
turpmāk tekstā saukts „Projekts”, ietvaros,
noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošiem grozījumiem 2016.gada 29.jūlija
līgumā Nr.16/1-14.2/59 (turpmāk tekstā – Līgums) :

1. Sakarā ar konstatēto neprecizitāti Līguma 2.4.3. punkta tekstā par Izpildītāja
nodevumu izskatīšanas un izvērtēšanas termiņu, kas nesakrīt ar Līguma 2.4.4.punkta
otrajā daļā un 2.4.5.punktā norādītājiem termiņiem, noteikts, ka Līguma 2.4.3.punktā
vārdu “10 dienu” vietā rakstāmi vārdi: “10(desmit) darba dienu laikā”.
2. Sakarā ar to, ka daļa Projekta partneru savus sabiedrisko apspriešanu
sanāksmju kopsavilkumus iesnieguši Izpildītājam tādos termiņos, kas objektīvi liedz
abiem līdzējiem iekļauties Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.7. un 4.5.9.noteiktajos
Līguma izpildes termiņos, kā arī, lai nodrošinātu Līguma abpusēju kvalitatīvu izpildi,
un pamatojoties uz Līguma 5.2.5.punktu :

2.1. Līguma 4.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.2. (1) Izpildītājs apņemas ZIŅOJUMU izstrādāt un nodot Izpildītājam sekojošos
termiņos:
1) ZIŅOJUMA 1.darba varianta izstrādes termiņš ir 2018.gada 19.februāris;
2) ZIŅOJUMA gala redakcijas projekta izstrādes un iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir
30(trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai
vēstuli (t.sk. no Projekta vadītāja) par konstatētiem trūkumiem un/vai par nepieciešamajiem
labojumiem un papildinājumiem ZIŅOJUMA 1.darba variantā;
3) pilnībā izstrādāta ZIŅOJUMA gala redakcijas sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam
termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai
vēstuli (t.sk. no Projekta vadītāja) par nepilnībām ZIŅOJUMĀ vai par ZIŅOJUMA gala
redakcijas akceptēšanu.
(2) ZIŅOJUMA pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas gala termiņš ir 2018.gada
30.aprīlis. ” ;

2.2. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.5.5. Izpildītājs iesniedz ZIŅOJUMA 1.darba variantu līdz 2018.gada 19.februārim ” ;

2.3. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.6. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.5.6. Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA 1.darba variantu un sniedz Izpildītājam savus
komentārus, ieteikumus vai iebildumus 10(desmit) darba dienu laikā no ZIŅOJUMA 1.darba
varianta saņemšanas dienas.” ;

2.4. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.7. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.5.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ZIŅOJUMA gala redakcijas projektu 30(trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli par
konstatētiem trūkumiem un/vai par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem
ZIŅOJUMA 1.darba variantā.
Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA gala redakcijas projektu un sniedz Izpildītājam savus
komentārus, ieteikumus vai iebildumus 10(desmit) darba dienu laikā no ZIŅOJUMA gala
redakcijas projekta saņemšanas dienas.
Pilnībā izstrādātu ZIŅOJUMA gala redakciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5(piecu)
darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli par
konstatētām nepilnībām vai nepieciešamajiem papildinājumiem un labojumiem ZIŅOJUMA
gala redakcijas projektā vai par ZIŅOJUMA gala redakcijas projekta akceptēšanu. ”;

2.5. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.8. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.5.8. Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA gala reakcijas nodevumu 10(desmit) darba dienu laikā

un paraksta ZIŅOJUMA pieņemšanas–nodošanas aktu vai rakstveidā iesniedz Izpildītājam
iebildumus par nodevuma neatbilstību vai daļēju neatbilstību pasūtījumam un Pasūtītāja
norādēm par konstatētiem trūkumiem.”
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2.6. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.9. punktu izteikt sekojošā redakcijā :
“ 4.5.9. Izpildītājs nodod pilnībā izpildītu pasūtījumu, paredzot laiku Pasūtītājam tā
izskatīšanai, kā arī konstatēto nepilnību novēršanai, lai pieņemšanas- nodošanas akts tiktu
parakstīts līdz Līguma gala izpildes termiņam, kas tiek noteikts ne vēlāk kā līdz 2018.gada
30.aprīlim”.

3. Šī Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
4. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs
Izpildītāja dalībnieks
ZEMGALES
SIA „ArtSmart"
PLĀNOŠANAS REĢIONS Reģ. Nr. 45403034315
Reģ.Nr.90002182529

Izpildītāja dalībnieks
SIA „SAFEGE BALTIJA”
Reģ. Nr. LV40003604048

/personisks paraksts/

/personisks paraksts/

/personisks paraksts/

Izpilddirektors
Valdis Veips

Valdes locekle
Inga Uvarova

Valdes locekle
Ieva Cēbura
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