Vienošanās Nr. 4
Par grozījumiem 2017. gada 03. aprīļa līgumā Nr. I-011/2017
“Par Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūvi”
Ludzā

2017. gada 20. oktobrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
LV–5701, turpmāk saukts – Pasūtītājs, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša personā, kas
rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiskā
adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk saukts – Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Edgara Nagļa
un valdes locekļa Ivo Keiša personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti LĪDZĒJI,
saskaņā ar Līguma 3.6. apakšpunktu, kas nosaka, ka “Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt
samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma
slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet
kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes
komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai
pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt
nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml. darbi). Maksimāli pieļaujamās
Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15 % (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL.”,
saskaņā ar Līguma 3.10. apakšpunktu, kas nosaka, ka “Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu
apjomus (piemēram, pamatojoties uz izpilduzmērījumu datiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās
pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15 % (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.”,
saskaņā ar Līguma 18.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka “Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi
viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir
palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji
bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram,
tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas
topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta
inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un
nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.).”.
saskaņā ar Līguma 18.2. punktu, kurš nosaka, ka “Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt
izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras
izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu”,
sakarā ar nepieciešamību grozīt 2017. gada 03. aprīļa līguma I-011/2017 „Par Ludzas pilsētas
Latgales šķērsielas pārbūvi” (turpmāk tekstā – Līgums) būvdarbu apjomus, kuri attiecīgi ir pamatoti ar
ierakstiem autoruzraudzības žurnālā, aktiem par papildus darbiem, darba vadības apspriežu protokoliem un
izpilduzmērījumu plāniem,
Līdzēji, brīvi pauzdami savu gribu, bez viltus, piespiešanas vai draudiem, sagatavo vienošanos
(turpmāk tekstā – Vienošanās), par sekojošiem grozījumiem Līgumā:
1.

Grozīt Līguma 3. pielikumu “Būvdarbu tāmes” saskaņā ar apstiprināto Darbu daudzumu izmaiņu aktu
Nr. 2, kas pievienots pie šīs Vienošanās kā pielikums un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

2.

Izteikt Līguma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “3.2. Līguma summa ir 354 523.10 EUR (trīs simti
piecdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro 10 centi), kas sastāv no Līguma cenas
292 994.30 (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 30 centi) un 21%
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