VIENOŠANĀS Nr. 5-38.3/2018/878
par grozījumu izdarīšanu 27.07.2018. būvdarbu līgumā Nr.5-38.3/2018/555
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 16.novembrī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā, pamatojoties
uz Vecumnieku novada Domes 2018.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Vecumnieku
novada pašvaldības nolikums” rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore Aiga
Saldābola (turpmāk – Pasūtītājs), un
SIA „MALI M”, reģistrācijas Nr. 43603070700, juridiskā adrese: Bebru ceļš 50, Jelgava,
kura vārdā rīkojas SIA „MALI M” prokūrists Māris Milgrāvis (turpmāk –Būvuzņēmējs), no
otras puses,
pamatojoties uz Vecumnieku novada domes Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā
iepirkuma „Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām”, iepirkuma
identifikācijas Nr.VND 2018/4, 2.daļas „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā,
Vecumnieku novadā” ietvaros 27.07.2018. noslēgtā būvdarbu līguma Nr.5-38.3/2018/555
(turpmāk – Līgums) 3.4.1.apkšpunktu, 4.2.1.apakšpunktu un 10.2.punktu, ņemot vērā Pasūtītāja
uzdotos papildu darbus, lai uzlabotu līguma kvalitāti, saglabājot iepirkuma mērķi, tādējādi
palielinot līguma summu par 1695,76 EUR bez PVN grozījumu vērtībai nesasniedzot 15% no
iepirkuma līguma summas bez PVN, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādas izmaiņas:
1.

Puses vienojas par papildu darbiem objektā „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles
pagastā, Vecumnieku novadā”, tādējādi palielinot kopējo līguma summu par 1695,76
EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci euro, 76 centi), pamatojoties uz tāmi par
papilddarbiem (turpmāk- papilddarbu tāme).

2.

PVN par papildu darbiem tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.

Šīs vienošanās 1.punktā norādītā summa Būvuzņēmējam
3.3.2.apakšpuktā gala norēķinam norādītajā kārtībā.

4.

Puses vienojas par Līguma 4.1.punktā noteiktā darbu izpildes termiņa pagarināšanu par 3
(trim) kalendāra nedēļam atbilstoši palielinātajam būvdarbu apjomam.

5.

Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.

6.

Vienošanās stājas spēkā ar tās apbusējas parakstīšanas dienu.

7.

Vienošanās, papilddarbu tāme (Vienošanās pielikums) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

tiek

maksāta

Līguma

8. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros,
no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.
Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV3933

Būvuzņēmējs
SIA „MALI M”
Reģistrācijas Nr. 43603070700
PVN reģistrācijas Nr. LV43603070700
Juridiskā adrese: Bebru ceļš 50, Jelgava, LV3001

_____________________ A.Saldābola
(paraksts)

_________________ M.Milgrāvis
(paraksts)

