VIENOŠANĀS Nr. 1-RPM 2017/14-2
pie 2020. gada 5. maija līguma Nr. RPM 2017/14-2
Rundāles novada Rundāles pagastā

Vienošanās datums ir tās
elektroniskās parakstīšanas datums

Rundāles pils muzejs, kura vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem
Nr. 915 „Rundāles pils muzeja nolikums” rīkojas >>>>>>, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses un
SIA „CMB”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas >>>>>>, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras
puses, tekstā abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī attiecīgi „Puses” un „Puse”, pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktu, vienojas par šādu papildu darbu veikšanu:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Veikt izmaiņas būvprojektā „Rundāles pils jumta pārbūve” paredzētajā būvdarbu kārtu sadalījumā,
izslēdzot no 2. kārtas būvapjomu aiz Rundāles pils austrumu korpusa dienvidu puses brandmūra un
iekļaujot to 3. kārtas apjomā.
Nomainīt būvprojektā paredzēto jumta seguma materiālu RHEINZINK prePATINA blaugrau uz
nepatinētu.
Nomainīt būvprojektā paredzēto jumta seguma lokšņu izmēru 700x3000 mm uz 600x400 mm.
Iestrādāt minētās izmaiņas būvprojekta specifikācijās, 2. kārtā iekļaujot arī metāla konstrukciju
demontāžu Rundāles pils dienvidu korpusa centrālajā daļā.
Par šīs vienošanās 1. – 4. punktā noteikto papildu darbu veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam
1200,00 EUR bez PVN (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek
aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā
summa ar PVN ir 1452,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro, 00 centi). Visi
norēķini tiek veikti līgumā noteiktajā kārtībā.
Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.
Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, un sastāv no vienošanās teksta uz 1 (vienas) lapas.
Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Rundāles pils muzejs
Reģ. Nr. 90000045601
Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
>>>>>>

IZPILDĪTĀJS:
SIA „CMB”
Reģ. Nr. 43603024025
Adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
>>>>>>

__________________________ >>>>>>

__________________________ >>>>>>

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
VIENOŠANĀS PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.

