Vienošanās pie
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Stopiņu novads

2014. gada 26. MAIJĀ

Stopiņu novada Dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000067986, tās priekšsēdētāja
Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojās saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” un Domes
nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

SIA “Mārupes Ceļinieks”,Reģ.Nr. 40003806089, tās valdes locekļa Ulda Siseņa personā,
turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Pamatojoties uz 22.04.2014. Aktu par „Getliņu ielas posma rekonstrukcija no Granīta
ielas līdz Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā” papilddarbiem (pielikums Nr. 1), kuru sastādījuši
būvdarbu vadītājs Uldis Sisenis, būvdarbu vadītāja palīgs Vitālijs Ivanovs, būvuzraugs Andris
Zilaucs, pieņēmis Stopiņu novada domes izpilddirektors A.Kurzemnieks, ar kuru konstatēti darbi,
kas nebija minēti projektā, jo atsedzot veco asfaltbetona virskārtu, zem tās atradās melnzemes
kārta, kuru nedrīkst atstāt un ir jāveic papilddarbi: smilts drenējošās kārtas nojaukšanai, grunts
pievešanai un uzbēruma veidošanai. Papildus rakšanas darbu procesā objektā atrasta aka PK0+54
kreisā pusē, līdz ar to palielinās tāmes pozīcijas esošo lietus ūdens kanalizācijas aku atsegšana un
esošās kanalizācijas akas armatūras paaugstināšana. Iebrauktuvē PK 1+45 labā pusē atrasta
projektā neparedzēta aka, pie kuras izbūvēts jauns lietus kanalizācijas pievads, līdz ar to palielinās
pievadu d-200 garums. Projektā un Tāmē nav iekļauta gūliju un peldošo aku vāku uzlikšana, kā arī
ST kabeļu pagarināšana ar saliekamajām caurulēm,
2. Saskaņā ar Līguma 10.3.1. punktu, ņemot vērā, ka Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu
dēļ un ņemot vērā, ka vienošanās 1. punktāminētie darbi nav tehniski nodalāmi no līgumā Nr. 6.11.83/14 minētiem darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, puses vienojās, par papildus
darbu izpildi saskaņā ar tāmi Pielikumā Nr. 2.
3. Par šajā vienošanās minētajiem papildus darbiem Pasūtītājs maksā kopējo atlīdzībuEur
5999,00 un PVN 1259,00. (PVN samaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā).
Šajā vienošanās minēto Atlīdzību Pasūtītājs samaksā viena mēneša laikā pēc darbu
pabeigšanas, ko apliecina parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un iesniegts rēķins.
4. Pārejie līguma noteikumi paliek nemainīgi.
5. Šī vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens
pie Būvuzņēmēja.
10. Vienošanās pielikumi
10.1. PIELIKUMS NR. 1 “Akts”
10.2. PIELIKUMS NR. 2 “Tāme papildus darbiem”
Pasūtītājs:

Būvuzņēmējs:

Stopiņu novada dome

SIA “Mārupes Ceļinieks”

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Ozolu iela 10, Jaunmārupe, Mārupes novads, LVStopiņu novads, LV 2130
2166,

____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

___________________ Uldis Sisenis
Valdes loceklis

Saskaņots:izpilddirektors A. Kurzemnieks

1

