Vienošanās Nr. 1
pie 30.01.2018. līgums Nr. 3-19/2018/52
Par tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Viesītes novada pašvaldības autotransportam

Reģistrācijas Nr. 3-25/2019/495
Viesītē, Viesītes novadā

2019. gada 27 . decembrī

Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, tās domes priekšsēdētāja Alfona Žuka
personā, kas rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas
puses,

un
SIA “Sala serviss”, reģ. Nr. 45402006687, tās valdes locekļa Aivara Sčadro personā,
kurš (a) rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, Izpildītājs un
Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā - Puses, katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz 30.01.2018. noslēgtā līguma Nr. 3-19/2018/52 (turpmāk tekstā Līgums) 1.3. punktu un 6.1. vienojas:
1. Izteikt līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:
“Līgums stājas spēkā tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2020. gada 31.
decembrim vai līdz brīdim, kad Līguma summa par saņemto Pakalpojumu ir sasniegusi
Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto līgumcenu, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies
pirmais”.
Ņemot vērā līguma 6.1.punktu un Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektās daļas 2.
punktu palielināt kopējo līgumcenu par 9,5% , t.i. EUR 1710,00 (viens tūkstotis septiņi
simti desmit euro un 00 centi) un izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“Kopējā līgumcena par sniegtajiem Pakalpojumiem nepārsniedz 19710,00 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti desmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā”.
2.

Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
VIENOŠANĀS stājas spēkā, kad to parakstījušas abas puses un tā ir uzskatāma par
noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.
VIENOŠANĀS sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros kopā uz 1 (vienas)
lapas, 1 (viens) eksemplārs - Pasūtītājam, 1 (viens) - Izpildītājam. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
IZPILDĪTĀJS
Viesītes novada pašvaldība
SIA „Sala serviss”
juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte,
juridiskā adrese: Alejas iela 5B, Sala, Salas
Viesītes novads, LV-5237
pagasts, Salas novads, LV-5230
faktiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte,
faktiskā adrese: Alejas iela 5B, Sala, Salas
Viesītes novads, LV-5237
pagasts, Salas novads, LV-5230
Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353
Vienotais reģistrācijas Nr.: 45402006687
Konts: LV66UNLA0009013130395
Konts: LV17RIKO0002013148857
Banka: AS SEB banka
Banka: AS Luminor Bank
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas kods: RIKOLV2X
Domes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
3.
4.

________________ A. Žuks

________________ A. Sčadro

