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VIENOŠANĀS Nr.1 

pie 12.02.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2015/29-inf. par dažādu tehnisko specifikāciju 

remontdarbiem VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Rīgā,  

2016. gada 6. aprīlī 

 

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 „REIMIKS”, valdes locekļa Normunda Stūrīša personā, 

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

un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “Līdzēji” 

 

ņemot vērā, ka  

(i) Līdzēji 2016. gada 12. februārī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr.RPNC/2015/29-inf. par 

dažādu tehnisko specifikāciju remontdarbiem VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

(ii)  18.02.2016. komisija ir sastādījusi aktu par veicamo darbu (konstruktīvo elementu) apjomu 

izmaiņām, vērtējot to kontekstā ar dažādu tehnisko specifikāciju remontdarbiem VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,  

(iii) 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 12. februāra Iepirkuma 

līguma Nr.RPNC/2015/29-inf., turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo: 

1. Līdzēji vienojas apstiprināt papilddarbu tāmi un papildu darbu summu EUR 1 211,87 bez 

pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% 254,49, pavisam kopā ar 

PVN 21% EUR 1 466,36, turpmāk tekstā – Pielikums 1, akceptējot Līguma darbu apjoma 

izmaiņas. 

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:  

1) Papildu darbu tāme Nr.1 uz 3 lp. 

  

Pasūtītājs 

 

Būvuzņēmējs 

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„REIMIKS” 

Reģistrācijas Nr.: 50003342481 40103365987 

Adrese: 
Tvaika iela 2, Rīga,  

LV-1005 

Ozolu iela 2-1,  

Rīga, LV-1005 

 

 

http://nais.lv/text.cfm?Key=0103012006040632772
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Pušu paraksti: 

 

__________________     _____________________ 

J. Buģins      N. Stūrītis 

valdes priekšsēdētājs     valdes loceklis 

 

_____________________     

I. Starkova   

valdes locekle  

 

_____________________     

I. Rezebergs   

valdes loceklis  

 

 

 

 


