VIENOŠANĀS NR. PN/4-20.4/17/82-2
Par grozījumiem 26.06.2017. līgumā Nr. PN/4-20.4/17/82
Par šķūņa demontāžu, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi
Pārgaujas novada Stalbes pagastā

2017.gada 01.septembrī

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese ''Iktes'',
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura
rīkojas uz likuma ''Par pašvaldībām'' un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk
– Pasūtītājs, no vienas puses un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACCENT BŪVE", Vien. reģ.
Nr. 50103403091, juridiskā adrese Vidus iela 1, Limbaži, Limbažu nov.,LV-4001, tās valdes locekļa
Didža TORIMA (Didzis Torims) personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk –
Izpildītājs, no otras puses kopā sauktas - Puses, ievērojot, ka:






Puses 2017. gada 26. jūnijā noslēdza līgumu Nr. PN/4-20.4/17/82 “Par šķūņa demontāžu,
tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi”, turpmāk – Līgums.
Līgums noslēgts par šķūņa demontāžas, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un
inženiertīklu izbūves darbu veikšanu būvobjektā: „Raiskuma estrāde”, Raiskums, Raiskuma
pagasts, Pārgaujas novads; zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu: 4274 011 0228, 4274
011 0297, 4274 011 0302; „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.
Būves kadastra apzīmējums 4274 011 0228 001, turpmāk – Objekts;
Līguma 13.3.punkts noteic, ka Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi
Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu Pušu pilnvaroti
pārstāvji, savukārt saskaņā ar 13.4. punktu Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un
papildinājumi Līgumam, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, ja tie sastādīti un parakstīti
Līguma 13.3.punktā noteiktajā kārtībā,
Puses, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajām lokālām tāmēm, kurās norādīti neveicamie
darbi un konstatētie papildus darbi (pielikumā), vienojas par sekojošiem grozījumiem
Līgumā (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās):

1. Samazināt veicamo darbu apjomu par kopējo summu 44327.22 Euro bez PVN, saskaņā ar
pielikumā esošo lokālo tāmi Nr. T-5N (neveicamie darbi).
2. Palielināt veicamo darbu apjomu un papildus iepriekš nolīgtajam veikt papildus darbu, kas
norādīti pielikumā esošajā lokālā tāmē Nr. T-5 (faktiski veicamie darbi un papildus darbi).
Papildus veicamo darbu summa sastāda 37856.28 Euro bez PVN.
3. Kopējais Līguma samazinājums sastāda 6470.94 Euro bez PVN.
4. Izteikt Līguma 5.1. punktu sekojošā redakcijā:
“5.1. Par Darbu izpildi paredzamā Līguma summa, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt
Izpildītājam ir Līguma cena 316474.71EUR (trīs simti sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit
četri eiro un septiņdesmit viens cents), pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā
66459.69 (sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi eiro un sešdesmit deviņi centi),
kopā Līguma summa 382934.40 EUR (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
četri eiro un četrdesmit centi), saskaņā ar iepirkumā iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu
(Līguma pielikums Nr.1.). PVN Pasūtītājs apņemas samaksāt saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļa likuma 142.pantu Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem.
5. Citi 2017.gada 26. jūnija līguma Nr. PN/4-20.4/17/82 noteikumi grozīti, mainīti vai papildināti
netiek.
4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās tekstā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
5. Vienošanās stājas spēkā 2017.gada 01. septembrī.
6. Vienošanās ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens eksemplārs
Pasūtītājam, otrs Izpildītājam, katrs eksemplārs uz 2 (divām) lapām. Abiem Vienošanās
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas: Būvniecības koptāme Nr. KT-002
uz 1 (vienas) lapas, Lokālā tāme Nr. T-5(faktiski veicamie darbi un papildus darbi) uz 3 (trīs) lapām,
Lokālā tāme Nr. T-5N (neveicamie darbi) uz 2 (divām) lapām.
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