Atklāts konkurss:
„Bruģa un asfalta celiņu ierīkošana Lucavsalas ziemeļu daļā”,
iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2014/43

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 16.10.2014. Iepirkuma līguma Nr.SRM-14-485-lī
par bruģa un asfalta celiņu ierīkošanu Lucavsalas ziemeļu daļā
Izraksts no 30.12.2014. Vienošanās nr.1
Rīgā,
2014.gada 30.decembrī
Reģ.Nr. SRM-14-631-lī
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS MEŽI”, valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru nr.SRM-146-pv (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „LEMMINKAINEN LATVIJA”, prokūrista Andra Velmunska personā, kurš
darbojas pamatojoties uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi
kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”
ņemot vērā, ka
(i.) Līdzēji 2014.gada 16.oktobrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. SRM-14-484-lī par
bruģa un asfalta celiņu ierīkošanu Lucavsalas ziemeļu daļā,
noslēdz šo Vienošanās Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2014. gada 16.oktobra
Iepirkuma līguma Nr.SRM-14-485-lī, turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:
1. Līdzēji vienojas aizstāt lokālo tāmi nr.1 „Celiņu izbūve” ar jaunu pielikumu „Lokālā
tāme nr.1A „Celiņu izbūve””, turpmāk tekstā – Pielikums, akceptējot apjoma izmaiņas,
ko pamato 03.12.2014. Akts nr.1 par augsnes kārtas noņemšanu h=15cm un norokāmo
augsnes kārtas beizumu; 08.12.2014. Akts nr.2 par papildus gultnes izbūvi h=34cm un
12.12.2014. Akts Nr.3 par papildus salizturīgās kārtas izbūvi h=20cm un drenējoša
smilts kf>2m/dnn apjomu, kas fiksēts autoruzraudzības kārtībā ar atzīmi
autoruzraudzības žurnālā, akceptējot izmaiņas sekojošā redakcijā:
Ieslēgtie darbi
1
Augsnes kārtas papildus noņemšana h=15cm
m2
817
3
2
Augsnes kārtas papildus noņemšana h=22.78cm
m
1666
3
4
5

Gultnes izbūve segumiem h=34cm

m2

342

Salizturīgās kārtas izbūve h=20cm
Drenējoša smilts kf>2m/dnn

m2
m3

356
68

2. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu „Lokālā tāme nr.1A „Celiņu izbūve””
stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar
šīs Vienošanās parakstīšanu savu spēku zaudē Līguma lokālā tāme nr.1 „Celiņu izbūve”,
kas tiek aizstāts ar Pielikumu „Lokālā tāme nr.1A „Celiņu izbūve””.
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3. Līdzēji vienojas, ka Līguma summa par Vienošanās punktā nr.1 ieslēgto un izpildīto
darbu apjomu pozīcijā nr.2 „Augsnes kārtas papildus noņemšana h=22.78”, tiek
samaksāta sekojošā kārtībā:
3.1. 50% apmērā no decembra izpildes aktā (Forma 2 un Forma 3) norādītā apjoma.
3.2. atlikušos 50% apmaksājot no pēdējās ikmēneša izpildes aktā (Forma 2 un Forma 3)
norādītā apjoma.
4. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi,
uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
5. Vienošanās ar Vienošanās minēto Pielikumu sastādīta divos identiskos eksemplāros un
tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam,
viens eksemplārs – Izpildītājam.

Reģistrācijas Nr.:
Adrese:

Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „RĪGAS MEŽI”
40003982628
Ostas prospekts 11, Rīga,
LV-1034

Izpildītājs
SIA
„LEMMINKAINEN
LATVIJA”
40003259930
Brīvības iela 52-1, Rīga,
LV-1011

LV06RIKO0002013116269
AS „DnB banka”

LV79NDEA0000080010065
Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Norēķinu rekvizīti:

Pušu paraksti:
_____________________
A.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

_____________________
A.Velmunsks
prokūrists

