Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr.
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr.
Līguma ,,Pagalma asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi Siguldas ielā 16A,
Daugavpilī”, kas 2016.gada 25.augustā noslēgts starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu un SIA ,,V.J.M.BŪVE” (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta līgumu
uzskaites Nr. 1-14/2016/158) grozījumi
Rīgā,

2016. gada 23. septembrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tā direktores
Sarmītes Villeres personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2016.gada 2. februāra rīkojumu Nr.13-04/32, no vienas
puses, un SIA ,,V.J.M.BŪVE”, turpmāk tekstā -Izpildītājs, tās valdes locekļa Aleksandra
Nemiro personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras Puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk saukti – Puse/-s, ievērojot starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un
SIA ,,V.J.M.BŪVE” 2016. gada 25. augustā noslēgto līgumu, turpmāk- Līgums, un to, ka :

1) Pasūtītājam ir nepieciešami papildus būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības
projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā Līguma
izpildei atbilstoši šīs vienošanās 1.pielikumā ,,Akts par papildus darbiem” norādītajiem
faktiskajiem apstākļiem;
2) kopējā līgumcena par papildus būvdarbiem nepārsniedz 50% no Līguma līgumcenas;
3) nepieciešamos papildus būvdarbus veic iepriekš noslēgtā Līguma izpildītājs;
4) papildus būvdarbus nevar tehniski un ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem
būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, noslēdz šos līguma grozījumus un
vienojas:
1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt papildus darbus, turpmāk tekstā - Papildus
darbi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta organizētajam iepirkumam ,,Pagalma
asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi LRC Siguldas ielā 16A, Daugavpilī”
(iepirkuma identifikācijas Nr. NMPD 2016/37) saskaņā ar šīs vienošanās 2. pielikumā
,,Tehniskā specifikācija papildus darbiem” noteiktajām prasībām un atbilstoši , 3. pielikumā ,,
Tāme Nr. 1 ,,Teritorijas labiekārtošanas darbi (papilddarbi)” un 4.pielikumā ,,Kopsavilkuma
aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” norādīto Papildus darbu apjomu.
2. Līguma kopējā summa par Papildus darbiem ir EUR 670,95 (seši simti septiņdesmit euro,
95 centi), kuru veido:
2.1. Līgumcena (summa bez PVN) EUR 554,50 (pieci simti piecdesmit četri euro, 50 centi);
2.2. PVN 21 % EUR 116,45 ( viens simts sešpadsmit euro,45 centi).
3. Papildināt Līguma 8.2. punktu ar vārdiem:
,,Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 15 (piecpadsmit)
dienām, tas ir, līdz 2016.gada 16.oktobrim.
4. Izpildot šos līguma grozījumus, pārējā daļā saglabājas Līguma nosacījumi.

5. Līguma grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa,
sastādīti 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, otrs
eksemplārs-Izpildītājam.
6. Līguma grozījumiem tiek pievienoti un ir neatņemama tā sastāvdaļa šādi dokumenti:
6.1. 1. pielikums ,, Akts par papildus darbiem”;
6.2. 2.pielikums ,, Tehniskā specifikācija papildus darbiem”;
6.3. 3. pielikums ,, Tāme Nr. 1 ,,Teritorijas labiekārtošanas darbi (papilddarbi);
6.4. 4.pielikums ,,Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”.
Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs :
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests

Izpildītājs:

SIA ,,V.J.M.BŪVE”

Reģ.Nr.: LV 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
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Reģ. Nr. 42403032196
Jur. adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne,
LV-4601
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV97NDEA0000084227883
Kods:NDEALV2X

LU direktore

Valdes loceklis

S.Villere _____________________________

A.Nemiro ______________________________

Z.v.

Z.v.

2

