Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem 2016. gada 15. jūnija līgumā Nr. 722.1.12/3-68-12/17 par telpu uzkopšanas
pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts pamatojoties uz iepirkuma id. Nr. Saeima 2016/06
“Telpu uzkopšanas pakalpojums” rezultātiem (turpmāk – Līgums)
Rīgā,

2018. gada 18. jūnijā

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000028300, adrese:
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, Latvija, kuras vārdā rīkojas Saeimas Administrācijas izpilddirektors
Māris Zelčs, pamatojoties uz Saeimas Prezidija 2017. gada 22. jūnija lēmumu “Par Saeimas
Administrācijas izpilddirektora apstiprināšanu” un Saeimas Prezidija 2015.gada 2.novembra lēmumu
“Par atbildīgo amatpersonu attiecībā uz rīcību ar Saeimas mantu un finanšu līdzekļiem” (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Clean R”, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa
Leimaņa un valdes locekles Sanitas Lazdānes personās, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk
– Izpildītājs), no otras puses, turpmāk kopā – Puses, vai katra atsevišķi – Puse,
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktā, Līguma 8.1. un
8.2. punktā noteiktajam, ņemot vērā, ka Pasūtītājs ir apmierināts ar Izpildītāja sniegtā pakalpojuma
kvalitāti, Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas pagarināt Līguma 8.1.punktā minēto Līguma darbības termiņu par divpadsmit
mēnešiem, tas ir, līdz 2019. gada 1. jūlijam.
2. Puses vienojas papildināt Līgumu ar 5.7.punktu šādā redakcijā:
3. “5.7. Puses apņemas savstarpēji nodotos fizisko personu datus apstrādāt tikai Darbu izpildes un
Līguma saistību izpildes mērķiem tikai Līguma darbības laikā, ievērojot Latvijas Republikā
spēkā esošo fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Pēc Līguma izbeigšanās
Puses dzēš visus personas datus, kuri sniegti Līguma izpildes nolūkā, ciktāl tas nav pretrunā
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai arī pēc otras Puses pieprasījuma
nodod otrai Pusei, atpakaļ saņemtos personu datus. Puses pirms personu datu nodošanas trešajai
personai, informē par to otru Pusi, kā arī nodrošina, ka trešā persona sniedz pietiekamas
garantijas, atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, kā arī ievēro fizisku
personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktās datu apstrādes drošības prasības.
Pasūtītāja personas datu apstrādes privātuma politika ir pieejama Saeimas mājaslapā, sadaļā
“Datu apstrāde” – http://saeima.lv/lv/datu-apstrade.”
4. Vienošanās un tajā minētie grozījumi Līgumā stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Visi
citi šeit neminētie Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.
5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz vienas
lapas. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Izpildītājam. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS
Latvijas Republikas Saeima
Reģ. Nr. 90000028300
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Valsts kase, Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV24TREL2020002011000

IZPILDĪTĀJS
SIA “Clean R”
Reģ. Nr. 40003682818
Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009
Banka: Luminor Bank AS
Konta Nr.: LV28NDEA0000080377740

________________________________
Saeimas Administrācijas izpilddirektors
Māris Zelčs

__________________________________________
SIA “Clean R” valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis
__________________________________________
SIA “Clean R” valdes locekle Sanita Lazdāne
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