VIENOŠANĀS Nr. SRM-18-89-lī
pie 28.08.2017. Vispārīgās vienošanās Nr. SRM-17-566-lī/2
Rīgā, 2018. gada 14.februārī
SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 2014.gada 8.janvāra pilnvaru Nr. SRM14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses
un
SIA „Vella kalpi”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103391956, valdes locekļa Mārtiņa Ramoliņa
personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Pārvadātājs, no otras puses,
turpmāk tekstā kopā vai katra atsevišķi saukti – Līdzēji (-s),
Ievērojot, ka:
(i) Līdzēji 2017.gada 28.augustā ir noslēguši Vispārīgo vienošanos Nr.SRM-17-566-lī/2
(turpmāk – Vispārīgā vienošanās) ar kopējo Vispārīgās vienošanās kopsummu
1 000 000 EUR un izpildes termiņu 24 mēneši.
(ii)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu, kas nosaka, ka Iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu
naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu
robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī; 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās līgumcenas publiska publiska pakalpojuma līguma gadījumā.

(iii) SIA „Rīgas meži” Valde 2018.gada 5.februārī nolēma palielināt Vispārīgās vienošanās
kopsummu par 99 000 EUR (2.protokols, 12.dienas kārtības jautājums).
(iii) Saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 13.punktā noteikto - Līdzēji, vienojoties un ievērojot
Publisko iepirkumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus, var
pievienot Vispārīgai vienošanās pielikumus, kā arī papildu vienošanās, kas stājas spēkā
pēc to parakstīšanas un kļūst par Vispārīgās vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
noslēdz šo Vienošanos par zemāk minēto:
1.

Līdzējas vienojas atbilstoši palielināt Vispārīgās vienošanās kopsummu par 99 000
EUR, Vispārīgās vienošanās 2.punktu izsakot šādā redakcijā:
“2. Kopējā maksimālā Vienošanās ietvaros noslēgto līgumu par apaļo kokmateriālu
pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu līgumcena nepārsniegs 1 099 000 EUR (bez
PVN), savukārt, aptuvenais pārvadājamo kokmateriālu apjoms - no 120 000 līdz
200 000 m3. Pasūtītājs negarantē iepriekš minētā apjoma izmantošanu Vienošanās
darbības laikā.”

2.

Pārējā daļā Vispārīgās vienošanās teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vispārīgā
vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi
Vispārīgās vienošanās noteikumi.

3.

Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, katram Līdzējam pa vienam oriģinālam eksemplāram.

4.

Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
Rīgas meži, SIA
Vienotais reģ. Nr. 40003982628
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Rīga, LV – 1029
Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

Pārvadātājs:
Vella kalpi, SIA
Vienotais reģ. Nr. 40103391956
Juridiskā adrese: “Oliņas”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326

Kontaktpersona Vienošanās administrēšanai:
Mežizstrādes nodaļas vadītājs
Intars Āboliņš
Tālr.Nr. +371 26516569,
e-pasts: intars.abolins@riga.lv

Kontaktpersona Vienošanās administrēšanai:
Valdes loceklis
Mārtiņš Ramoliņš
Tālr.Nr. +371 28346260,
e-pasts: vellakalpi1@inbox.lv

____________________
A.Tauriņš,
SIA“Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________
M.Ramoliņš
SIA “Vella kalpi” valdes loceklis

Banka: SEB banka AS
Konts: LV37UNLA005016786520

