Ludza,

Vienošanās
par grozījumiem 2018. gada 19. decembra līgumā Nr.I-060/2018
par atskurbtuves darbības nodrošināšanu
2019. gada 16. decembrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa
ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, Ludzas novada domes priekšsēdētāja /-------/ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Nolikumu, no vienas puses, un
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas numurs 40008002279, juridiskā
adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, tās
ģenerālsekretāra /---------/ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai
katrs atsevišķi, turpmāk tekstā - Puses,
pamatojoties uz 2018. gada 19. decembrī noslēgtā līguma Nr.I-060/2018 par atskurbtuves
darbības nodrošināšanu 8.2. apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):
1. Vienošanās slēdzēji apliecina, ka viņi ir Puses 2018. gada 19. decembrī noslēgtajam
līgumam Nr.I-060/2018 (turpmāk – Līgums).
2. Vienošanās slēdzēji vienojās par Līguma 2.1. punkta un 4.2.11. apakšpunkta grozīšanu
un izteikšanu šādā redakcijā:
2.1.“Līguma darbības laiks ir no 2019. gada 01. janvāra līdz jauna iepirkuma līguma
noslēgšanas dienai.”;
4.2.11. “Nodrošināt Klientu datu apstrādi ievērojot EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) un atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes
likuma prasībām, neizpaužot Klienta datus trešajām personām. Pakalpojuma
sniedzējs apņemas izmantot Klienta datus tādā veidā, lai neradītu iespēju trešajām
personām jebkādā veidā iegūt piekļuvi pie datiem, ieskaitot, vizuālās pārlūkošanas
risku.”.
3. Puses apliecina, ka visi citi Līgumā ietvertie noteikumi paliek spēkā.
4. Vienošanās uzskatāma par Līguma pielikumu un neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, katra uz 1(vienas) lapas, no
kuriem 1(viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Pakalpojuma sniedzēja.
Vienošanās ir Pusēm saistoša no tās parakstīšanas brīža. Vienošanās nosacījumi Pusēm
ir skaidri un saprotami, par tiem pretenziju nav.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Pakalpojuma sniedzējs:
Ludzas novada pašvaldība
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Reģistrācijas Nr.90000017453
Reģistrācijas Nr. 40008002279
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga,
Ludzas novads, LV-5751
LV-1001
Norēķinu konts:
Norēķinu konts:
Banka: /--------------/
Banka: /-------------/
Kods: /-------------/
Kods: /---------------/
Konta Nr./-----------------/
Konta Nr. /------------------/
Ludzas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs

/---------/
/paraksts/

/--------/
/paraksts/

