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VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA GROZĪJUMIEM
Nr.1-2018
Rīgā

2018.gada 17.janvārī

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģistrācijas Nr.90000055243, turpmāk Pasūtītājs, rektora Jāņa Žīdena personā, kurš rīkojas saskaņā ar satversmi, no vienas puses, un
Personu apvienība SIA US Arhitekti, reģistrācijas Nr.40203020228 un SIA Jonika,
reģistrācijas Nr.40003061401, turpmāk – Izpildītājs, ko uz 06.03.2017 pilnvaras Nr.USA06.03.2017P pamata pārstāv SIA US Arhitekti, reģistrācijas Nr.40203020228, valdes locekļa
Salvja Stafecka personā, no otras puses, kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - „Puses” vai
„Puse”, pamatojoties uz 2017.gada 19.jūnija noslēgto Līguma Nr.30/2017 par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību LSPA (turpmāk – Līgumu) 12.2.punktu veic sekojošus
grozījumus, sekojošos punktos:
3.1. Par kvalitatīvu šajā Līgumā noteikto darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma summu
EUR 31895,60 (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci eiro un sešdesmit centi)
apmērā, tai skaitā PVN EUR 5535,60 (pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un sešdesmit
centi), kas sastāv no:
3.1.1. Projekta izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē izmaksām, par kopējo summu EUR 26136,00
(divdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit seši eiro un nulle centi) apmērā, tai skaitā EUR
4536,00 (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši eiro un nulle centi);
3.1.2. Autoruzraudzības izmaksām, par kopējo summu EUR 5759,60 (pieci tūkstoši septiņi simti
piecdesmit deviņi eiro un sešdesmit centi) apmērā, tai skaitā PVN EUR 999,60 (deviņi simti
deviņdesmit deviņi eiro un sešdesmit centi).

Grozījumu pamatā ir nepieciešamība precizēt līguma summu, pret iesniegto iepirkuma
piedāvājumu (samazinājums par EUR 48,40, tai skaitā PVN EUR 8,40).
Šī vienošanās stājas spēkā ar šo grozījumu parakstīšanas brīdi un ir neatņemama līguma
sastāvdaļa. Šie grozījumi ir sastādīti divos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei.
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