Vienošanās Nr.2018-PIV/235V
par grozījumiem 2017.gada 19. jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215
par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi
Rīgā, Dzintara ielā 60
Rīgā, 2018.gada 1.jūnijā
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā,
kura darbojas uz valdes 2018.gada 31.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2018/36) pamata, turpmāk
Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”, reģ. Nr.50003038591, tās valdes
priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras
puses, turpmāk kopā Līdzēji,
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk Vienošanās) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 19.jūnija līgumā
Nr.2017-PIV/215 par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara
ielā 60 (turpmāk Līgums):
Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs un Uzņēmējs, Līgumā un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Lakalme”, reģ. Nr.40003379590, izstrādātā BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvniecības
ieceres projektēšanas uzdevumā noteiktajā kārtībā ir identificējuši metāntenku parka funkcionēšanai
nepieciešamās papildu iekārtas:
1. Līdzēji vienojas:
1.1. veikt grozījumus Līgumam pievienotajā Projektēšanas uzdevumā (Līguma Pielikums Nr.1) un to
papildināt ar tekstu Vienošanās Pielikumā Nr.1 pievienotajā redakcijā. Minētie Projektēšanas uzdevuma
papildinājumi (Vienošanās Pielikums Nr.1) tiek izmantoti vienīgi darba vajadzībām;
1.2. Līguma Pielikumu Nr.1 izteikt Vienošanās Pielikumā Nr.2 pievienotajā redakcijā - Projektēšanas
uzdevuma konsolidētā versija pēc tā papildināšanas. Šī konsolidētā projektēšanas uzdevuma versija
uzskatāma par gala versiju un izmantojama BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka un saistītā aprīkojuma
pārbūves būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādē.
2. Ņemot vērā Vienošanos Pielikumā Nr.1 norādīto papildu projektēšanas darbu apjomu, Uzņēmēja
piedāvājumu veikt papildu projektēšanas darbus, kuru izmaksas norādītas Vienošanās Pielikumā Nr.3, un
sniegt šiem darbiem atbilstošus autoruzraudzības pakalpojumus, Līdzēji vienojas Līguma 1.3., 2.5., 3.1.,
3.2., 3.3. un 4.15. punktus izteikt šādā redakcijā:
1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un būvatļauju
ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 23 (divdesmit trīs) mēnešu laikā,
skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.
2.5. Uzņēmējs Būvprojektu izstrādā ievērojot 1.3.punktā norādīto termiņu.
3.1. Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu saņem samaksu EUR
497318,00 (četrsimt deviņdesmit septiņi tūkstoši trīssimt astoņpadsmit euro un 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), PVN tiek aprēķināts Latvijas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Atsevišķas Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas Līguma Pielikumā Nr.2
un Līguma Vienošanās Nr.1 Pielikumā Nr.3 (Vienošanās norādīto papildu projektēšanas darbu
izmaksas).
3.2. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:
3.2.1. Avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no Līguma summas Pasūtītājs
samaksā Uzņēmējam Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā;
3.2.2. Starpmaksājumu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs
samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis
Uzņēmēja izstrādāto ziņojumu “Konceptuālo risinājumu ziņojums”, tai skaitā
informāciju par nepieciešamajiem papildu projektēšanas darbiem un Līdzēji ir
noslēguši Vienošanos par šo papildu projektēšanas darbu izpildi, 10(desmit)
kalendāro dienu laikā no šajā punktā minētās Vienošanās spēkā stāšanās dienas;
3.2.3. Starpmaksājumu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs
samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis

Būvprojekta izstrādei nepieciešamo būvatļauju (skat. Līguma 2.9. punktu), 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas dienas, pamatojoties uz
Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
3.2.4. Starpmaksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs
samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad saņemts pozitīvs būvekspertīzes slēdziens par
Būvprojektu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta, ar kuru Pasūtītājs atgriež
Uzņēmējam Būvprojektu pēc pozitīvas ekspertīzes saņemšanas, abpusējas
parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu. Gadījumā, ja
Būvprojekta ekspertīze nav nepieciešama, atlikusī Līguma summas daļa tiek
samaksāta 3.2.5.punktā noteiktajā kārtībā;
3.2.5. Atlikušo Līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu.
3.3. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5.punktā minētos rēķinus vismaz
20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms to apmaksas termiņa.
4.15. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Vispārīgajos būvnoteikumos un
citos saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par Būvprojekta realizācijas
autoruzraudzības darbu apmaksu tiek noslēgts atsevišķs līgums. Atlīdzības par autoruzraudzību
summa ir EUR 74520,00 (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi), bez
PVN. Uzņēmējam nav tiesības atteikties veikt autoruzraudzību.
3. Ņemot vērā Vienošanās 2.punktā norādīto Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Vienošanās parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja
iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma grozījumu dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar Līguma
2.3.punkta prasībām par Līguma izpildes nodrošinājuma noteikšanu 10%(desmit procentu) apmērā no
Līguma summas (bez PVN), kas ir EUR 49731,80 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņsimt trīsdesmit
viens eiro un 80 centi) un Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu līdz Līguma
1.3.punktā noteiktajam termiņam.
4. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar šī Vienošanās.
5. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām ar Pielikumu Nr.1, Pielikumu Nr.2 uz CD un Pielikumu
Nr.3 uz 1(vienas) lapas. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas ūdens”

Uzņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Aqua-Brambis”
Reģ. Nr. 40103023035
Reģ. Nr. 50003038591
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga, Skolas iela 21-412
LV-1495
Rīga, LV-1010
Nor. konts: LV68PARX0000833631125
Nor. konts: LV36HABA0001408032176
AS „Citadele banka”
AS „Swedbank”
Kods: PARXLV22
Kods: HABALV22

______________________
Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

______________________
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis
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Pielikums Nr.3
Vienošanās norādīto papildu projektēšanas darbu izmaksas
Nr.p.k.
1

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde ar papildus apjomu

Izmaksu pozīcijas
cena
EUR,
bez PVN
15 080,00

2

Ģeotehniskās izpēte papildus apjomam

5360,00

3

Būvprojekta arhitektūras sadaļas (AR) sadaļas izstrāde papildus apjomam

5640,00

4

Būvprojekta būvkonstrukciju (BK) sadaļas izstrāde papildus apjomam

7240,00

5

Būvprojekta tehnoloģiskās (TN) sadaļas izstrāde papildus apjomam

7240,00

6

Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT, LKT) 3760,00
sadaļas izstrāde papildus apjomam
Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu (ŪK) sadaļas 3760,00
izstrāde papildus apjomam
Būvprojekta ārējo elektroapgādes tīklu (ELT) sadaļas izstrāde papildus 3760,00
apjomam
Būvprojekta iekšējo elektroapgādes tīklu (EL) sadaļas izstrāde papildus 1880,00
apjomam
Būvprojekta automātikas sistēmas (VAS) sadaļas izstrāde papildus 1520,00
apjomam
Būvprojekta gāzes apgādes sistēmas ārējo tīklu (GAT) sadaļas izstrāde 4360,00
papildus apjomam
Būvprojekta siltumapgādes sistēmas ārējo tīklu (SAT) sadaļas izstrāde 1880,00
papildus apjomam
Būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata (UPP) sadaļas izstrāde 1520,00
papildus apjomam
Kopā: 63 000,00

7
8
9
10
11
12
13

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Atlīdzības summa par šiem papildu projektēšanas darbiem atbilstošo būvdarbu autoruzraudzību ir EUR
9520,00 (deviņi tūkstoši piecsimt divdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Pasūtītājs:

Uzņēmējs:

_________________________
Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

____________________________
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis
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