
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā:  

„Kosmētiskie remontdarbi ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/27-inf. 

 

Izraksts no 16.01.2017. Vienošanās Nr.1 

 

VIENOŠANĀS Nr.1 

pie 06.12.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2016/27-inf. 

 

Rīgā,  

2017. gada 16. janvārī 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, tās 

valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem un 10.03.2015. 

valdes lēkumu Nr. 2.1 (protokols Nr.5) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Universbūve”, tās valdes locekļa Anda Lazdāna personā, 

kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un 

katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par “Līdzēji” 

 

ņemot vērā, ka  

(i) Līdzēji 2016. gada 6. decembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2016/27-inf. par 

kosmētiskajiem remontdarbiem ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā, 

(ii) Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

grozīšana” ceturtā 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 veikti 

saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz: 

1) saskaņā ar šā likuma 10.pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām 

paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku 

piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā, 

 

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2016. gada 6. decembra Iepirkuma 

līguma Nr. RPNC/2016/27-inf., turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo: 

1. Līdzēji vienojas apstiprināt papilddarbu tāmi Nr.1 un papildu darbu summu 1 294,15 EUR 

bez PVN, PVN 21% 271,77 EUR, pavisam kopā 1 565,92 EUR, turpmāk tekstā – Pielikums 

1, akceptējot Līguma darbu apjoma izmaiņas sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt pārsedžu 

nomaiņu durvju ailēs pret jaunām metālkonstrukcijas pārsedzēm, kas tika konstatēts pēc 

apmetumu atkalšanas esošo durvju ailēs. 

2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz 

Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi. 

3. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam. 

 

Pielikumā: papilddarbu tāme uz 1 lp. 

  

Pasūtītājs 

 

Būvuzņēmējs 

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Universbūve” 

Reģistrācijas 

Nr.: 
50003342481 40103890601 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, 

LV-1005 

Alīdas iela 14, Ādaži, Ādažu novads, 

LV-2164 

 

Pušu paraksti: 

 

__________________     _____________________ 

J. Buģins      A. Lazdāns 

http://nais.lv/text.cfm?Key=0103012006040632772
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valdes priekšsēdētājs     valdes loceklis 


