Vienošanās Nr.1
Pie 2014.gada 05.novembra Būvdarbu līguma Nr.6.1.-1.337/14
Stopiņu novads,

2014.gada 11.decembrī

Stopiņu novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000067986, tās
priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojās saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldībam” un Domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „I-SANTEX”, reģ.Nr.48503012203, juridiskā adrese „Vidiņi”, Jaunaucs pagasts,
Saldus novads, LV-3893, tās valdes priekšsēdētāja Intara Šauļa personā, kurš darbojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, bet abi kopā un
atsevišķi sauktas Puses, vienojas par sekojošo:
Ievērojot to, ka 2014.gada 05.novembrī starp Pusēm tika noslēgts būvdarbu līgums
Nr.6.1.-1.337/14 (turpmāk – Līgums), pamatojoties uz kuru Pasūtītājas uzdeva un
Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas
Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt
Ārējās saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukciju PII „Pienenīte” (iepirkuma
“Ārējās saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukciju PII „Pienenīte”, identifikācijas
Nr.SND2014/41(8.2) ietvaros) termiņā līdz 2014.gada 15.decembrim,
1. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.1.2., kas paredz, ka līguma grozījumi ir
pieļaujami izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies no
Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi,
neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk., darba uzdevumu dokumentācijas
izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai, un, pamatojoties
uz Būvuzņēmēja iesniegto vēstuli 09.12.2014. par konsatēto situāciju (Pielikums
Nr.1), ka projektētos kanalizācijas trases atsevišķos posmos nebija iespējams
izbūvēt pēc projekta un ir veiktas projekta izmaiņas (Pielikums Nr.2), Puses
vienojas par termiņa pagarinājumu: būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un
izpilddokumentācijas sagatavošanai – līdz 2014.gada 30.decembrim.
2. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.1.1., kas paredz, ka līguma grozījumi ir
pieļaujami būvdarbu apjomos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies no
Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi,
neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk., “darbi, kas nav minēti iepirkuma
dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu iepirkuma
dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu
funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās
prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi”, un,
pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto vēstuli 09.12.2014. par konsatēto
situāciju (pielikums Nr.1), Puses vienojas par papildus būvmateriālu
izmantošanu EUR 906.83 bez PVN apmērā, kuras tiek apmaksātas no
Pasūtītāja Finanšu rezerves (Būvniecības koptāmes sadaļa “Finanšu
rezerve neparedzētiem darbiem”) saskaņā ar Pielikumu Nr.3. Papildus
būvmateriālu izmantošana nepalielina objekta kopējās izmaksas un līguma
kopējo summu.

3. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.2., kas paredz, ka līguma grozījumi ir
pieļaujami pēc Pasūtītāja iniciatīvas – “līguma apjoma samazināšana, izslēdzot
atsevišķu darbu veidus”, Puses vienojas par līguma apjoma samazināšanu
saskaņā ar izslēgto darbu tāmi (Pielikums Nr.4), par kopējo summu EUR
bez PVN 1 224.95.
4. Pārejie līguma noteikumi paliek nemainīgi. Šī vienošanās stājās spēkā ar
parakstīšanas brīdi.
5. Šī vienošanās un tās pielikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kas sastādīta
uz divām lapaspusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs –
Pasūtītājām, viens - Būvuzņēmējām.
Pasūtītājs:
Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāju
Reģ.Nr.90000067986
AS „SEB banka”
Norēķinu konts:
LV79UNLA0033300130908

Būvuzņēmējs:
SIA „I-SANTEX”
Juridiskā adrese: „Vidiņi”, Jaunauces
pagasts, Saldus novads, LV-3893
Reģistrācijas Nr.48503012203
AS „Swedbank”
Norēķinu konts:
LV44HABA0551013780112
Tālr. 29122190 i-santex@inbox.lv

Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs
Z.v.

Saskaņots:
Izpilddirektors M.Griščenko

Intars Šaulis
Valdes priekšsēdētājs
Z.v.

