Vienošanās Nr.3
pie 2017.gada 4.jūlija līguma Nr. 01-CT/663

Rīga

2018. gada 18.janvārī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā,
kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
pilnsabiedrība “PMK un BBA”, kuru pārstāv tās biedrs ar pārstāvības tiesībām atsevišķi SIA
“Baltic Builders Alliance”, tās valdes locekļa Andra Trauberga personā, turpmāk – Galvenais
būvuzņēmējs, no otras puses,
pamatojoties uz 2017.gada 4.jūlijā savstarpēji noslēgto līgumu Nr.01-CT/663, turpmāk –
Līgums, un saskaņā ar Līguma 6.3., 6.4. un 12.2.punktu,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kas pieļauj
grozījumus sākotnēji noslēgtajā līgumā līdz 15 procentiem no sākotnējās līguma līgumcenas
publisku būvdarbu līguma gadījumā, noslēdz šo vienošanos, turpmāk – Vienošanās Nr.3:
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Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas papildus Līgumā paredzētajam būvdarbu
apjomam veikt CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas Rīgā, Bauskas ielā 86 pirmā stāva
telpu grupas pārbūves papildu būvdarbus, turpmāk – papildu būvdarbi, saskaņā ar būvdarbu
plānošanas sapulces protokolu lēmumiem, autoruzraudzības kārtībā izsniegtajiem papildu
projekta rasējumiem un ierakstiem objekta autoruzraudzības žurnālā.
Papildus Līguma 1.2.punktā minētajiem būvdarbiem Galvenā būvuzņēmēja izpildāmie
papildu būvdarbi ir uzskaitīti Vienošanās Nr.3 tāmē (Vienošanās Nr.3 1.pielikums), kas ir
Vienošanās Nr.3 neatņemamas sastāvdaļas.
Samaksa par Vienošanās Nr.3 2.punktā paredzēto būvdarbu izpildi ir EUR 55 566,18
(piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit seši eiro, 18 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN), kas ir 10,6 % no sākotnējās līguma līgumcenas.
Ievērojot papildu būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu pasūtīšanas un piegādes laiku,
Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 4 (četrām) nedēļām un izteikt līguma
2.1. punktu sekojošā redakcijā “Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši kalendārajam grafikam ir
34 (trīsdesmit četras) nedēļas no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, būvlaukuma
pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.”
Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai
izpildei.
Uz Vienošanos Nr.3 attiecas visi citi Līguma noteikumi, kuri netiek grozīti ar šo Vienošanos
Nr.3.
Vienošanās Nr.3 ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, un tā ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
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