VIENOŠANĀS
par grozījumu izdarīšanu būvdarbu līgumā Nr. 5-38.1/445
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2017.gada 11.oktobrī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas
iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā
saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”, rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektore Aiga Saldābola (turpmāk – Pasūtītājs), un
SIA „Euro Lux”, reģistrācijas Nr. 40003992128, juridiskā adrese: Krišjāņa
Valdemāra iela 118, Rīga LV-1013 (turpmāk – Būvuzņēmējs), kura vārdā saskaņā ar
statūtiem rīkojas valdes loceklis Aleksandrs Žukovs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk saukti par Pusēm, pamatojoties uz Vecumnieku novada domes Publisko
iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma „Telpu remontdarbi Vecumnieku novada
pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes””, iepirkuma identifikācijas
Nr.VND 2017/11, 5.daļas „Kanalizācijas rekonstrukcija mājā “Svelmes”” ietvaros
12.06.2017. noslēgtā
būvdarbu līguma Nr.5-38.1/445 (turpmāk – Līgums) 3.4.1.
apakšpunktu, 10.2. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, ņemot vērā
Pasūtītāja uzdotos papildu darbus, lai uzlabotu līguma kvalitāti, saglabājot iepirkuma mērķi,
papildus uzdoto darbu vērtībai nesasniedzot 15% no iepirkuma līguma summas bez PVN,
kopumā palielinot līguma summu par 1762,73 EUR bez PVN, Puses vienojas izdarīt Līgumā
šādas izmaiņas:
1. Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-PVN) ir 13527,44 EUR
(trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro, 44 centi). PVN 21% apmērā
sastāda 2840,76 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 76 centi).
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Vienošanās stājas spēkā 2017.gada 11.oktobrī.
4. Vienošanās, tāme par papilddarbiem (Vienošanās pielikums) ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.
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