Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas apliecinājuma kartes izstrāde un
autoruzraudzība Rīgā, Tvaika ielā 2”,
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/20-inf.

Izraksts no 01.01.2018. Vienošanās Nr. 1
pie 06.11.2017. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2017/20-inf.
VIENOŠANĀS Nr.1
pie 06.11.2017. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2017/20-inf.
par apliecinājuma kartes izstrādi un autoruzraudzību
(objekts: Tvaika iela 2, Rīga, kadastra Nr. 01000160053056)
Rīgā,
2018. gada 2. janvārī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta
Rezeberga personā, kuri darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no
vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „virtu”, valdes priekšsēdētājas Andas Kursišas
personā, kura darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Projektētājs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “Līdzēji”
ņemot vērā, ka
(i) Līdzēji 2017. gada 6. novembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2017/20-inf.
par apliecinājuma kartes izstrādi un autoruzraudzību (objekts: Tvaika iela 2, Rīga, kadastra
Nr. 01000160053056),
(ii)Publisko iepirkumu likuma 61. panta „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozīšana” piektā daļa nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir
pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā
visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību,
kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz:
1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par
līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas
publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no
sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu
līguma gadījumā,
noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2017. gada 6. novembra
Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2017/20-inf., turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:
1. Līdzēji vienojas apstiprināt papildu izdevumus 1 998,00 EUR bez PVN apmērā
(1.pielikums), akceptējot darba apjoma izmaiņas, uzdodot veikt ventilācijas sistēmas
projektēšanas darbus atbilstoši Pasūtītājam un Projektētājam izstrādātājam projektēšanas
uzdevumam.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.1. punkts tiek
izteikts sekojošā redakcijā:
“3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam (2.pielikums), par kvalitatīvu un
pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līgumcena ir 41 998,00
EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi), kuru
veido:
3.1.1. Par apliecinājuma kartes izstrādi 39 048,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši
četrdesmit astoņi euro un 00 centi);

3.1.2. Par autoruzraudzību 2 950,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un
00 centi).
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi,
uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks.
Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs –
Būvuzņēmējam.
Pielikumā: finanšu piedāvājums uz 1 lp.

Pasūtītājs

Reģistrācijas Nr.:
Adrese:

Projektētājs

Valsts
sabiedrība
ar
ierobežotu atbildību „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
50003342481
Tvaika iela 2, Rīga,
LV-1005

Sabiedrība
ar
atbildību „virtu”

40003723919
Ventspils iela 48, Rīga,
LV-1002

Pušu paraksti:
__________________
J. Buģins
valdes priekšsēdētājs
_____________________
I. Starkova
valdes loceklis
_____________________
I. Rezebergs
valdes loceklis

_____________________
A. Kursiša
valdes priekšsēdētāja

ierobežotu

