
Vienošanās Nr. JUR 2018-12/884 

 par 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/662 grozījumiem 

 

Ādažu novads,                                                                                                            2018.gada 18. decembrī     

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada 

pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un 

SIA “Ostas celtnieks” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā 16.08.2017. līguma JUR 2017-

08/662 par Muižas ielas pārbūvi (turpmāk – Līgums) 14.3.punktu un Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 

18.12.2018. protokolu (Nr. 05-30-2017/01-17), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā: 

1.1. izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā: 

“4.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Būvdarbu izpildi 

(turpmāk – Līgumcena), ir EUR 1 590 243,86 (viens miljons pieci simti deviņdesmit 

tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 86 centi), bez PVN. Pasūtītājs samaksā 

Līgumcenu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Finanšu piedāvājumu, ar 

nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnā apmērā izpilda Līgumā noteiktās visas savas saistības.” 

1.2. izteikt Līguma 13.1. punktu šādā redakcijā: 

“13.1. Līgumcena par Būvdarbiem attiecīgās Būvprojekta kārtās ir sadalīta šādi:  

13.1.1   par I kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 231 596,95 (divi simti trīsdesmit viens 

tūkstotis pieci simti deviņdesmit seši euro un 95 centi) bez PVN; 

13.1.2. par II kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 1 187 540,22 (viens miljons simtu astoņdesmit 

septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 22 centi) bez PVN; 

13.1.3. par III kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 77 535,98 (septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit pieci euro un 98 centi) bez PVN; 

13.1.4. par IV kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 93 570,71 (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci 

simti septiņdesmit euro un 71 centi) bez PVN.” 

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.  

4. Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.  

5. Vienošanās ir viens pielikums: Ieslēgto un izslēgto būvdarbu apjoms uz 62 lp.    

Pušu rekvizīti: 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

Reģ. Nr. 90000048472 

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, 

Ādaži, Ādažu novads, LV 2164 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV84TREL980241902500B 

e-pasts dome@adazi.lv 

 

________________________________ 

Izpilddirektors G.Porietis   

2018.gada 18. decembrī 

Būvuzņēmējs: SIA “Ostas celtnieks” 

Reģ. Nr. 41203004237 

Juridiskā adrese: Dzintaru iela 48,  

Ventspils, LV 3602 

Banka: OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā  

Kods: OKOYLV2XX 

Konts: LV91OKOY0005100039086 

e-pasts oc@ocv.lv  

 

_________________________________ 

Valdes priekšsēdētājs K.Bursakovskis 

2018.gada ___._________ 
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