VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2018. gada 18. septembra PIEGĀDES LĪGUMA Nr. 9-7/06-10
par Mēbeļu un aprīkojuma piegādi Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai projekta ”Ogres
tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. ”Palielināt modernizēto
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/005, ietvaros
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasts,
2018. gada ___ ._____________
Ogres tehnikums, reģ. Nr. 4334002981, turpmāk Pasūtītājs, direktores Ilzes Brantes
personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un
SIA ”NV Stils”, reģ. Nr. 40003586202, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekles
Tatjanas Katiševas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti
”Puses”, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm
2018. gada 18. septembra noslēgtā piegādes līguma Nr. 9-7/06-10 (turpmāk – Līgums) 11.1.
un 11.2. apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu vienojas par turpmāk
minēto:
1. Saistībā ar nepieciešamību par papildus mēbeļu piegādi Pasūtītājam, Izpildītājs piekrīt veikt
papildus preces piegādi (drēbju skapis (S2) 43 gab.) atbilstoši Izpildītāja 20.09.2018. cenu
piedāvājumam un tehniskā rasējuma datnē ”AR-12.2” esošajai mēbeļu tehniskajai
specifikācijai.
2. Izteikt Līguma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
”Līgumcena par Preces Piegādi bez PVN ir 101 957,95 EUR (viens simts viens tūkstotis
deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 95 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21 (divdesmit
viens) % ir 21 411,17 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti vienpadsmit euro un 17
centi). Līguma summa ir Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa, kas ir
123 369,12 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 12
centi). Līguma summa visā Līguma darbības laikā ir nemainīga.”
3. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā divos oriģināleksemplāros –
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
4. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir
parakstījušas abas Puses.
Pielikumā:
1. Izpildītāja 20.09.2018. cenu piedāvājums mēbeļu izgatavošanai;
2. Tehniskā rasējuma datne ”AR-12.2”.
Pasūtītājs

Izpildītājs

_______________________

______________________
Valdes locekle Tatjana Katiševa

Direktore Ilze Brante

