Vienošanās Nr.2019-ŪKTD/383v
pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019-ŪKTD/74
par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/167)
Rīgā, 2019.gada 14.augustā
SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes locekļa Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš
darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2019.gada 07.augusta lēmuma (protokola Nr.2.4.1/2019/62)
pamata, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”, reģ. Nr. 40003034263, tās Ģenerāldirektora Eldanīza
Mamedova personā, kurš darbojas uz 2014.gada 16.jūlija Universālpilnvaras Nr.6041 pamata,
turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā – PUSES, atsevišķi – PUSE,
pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta otrās daļas 3.punktu
un trešās daļas 2.punktu,
noslēdz vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019ŪKTD/74 par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju, turpmāk tekstā –
Līgums:
1. PUSES vienojas papildināt Līguma 2.sadaļu ar 2.9.1 punktu šādā redakcijā:
“2.9.1 Gadījumā, ja, parakstot Aktu Nr.1 par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai, grunts
sablīvējums neatbilst normām, kā tas ir noteikts Līguma Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija)
1.13.punktā, UZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS vai PASŪTĪTĀJA ārpakalpojumu uzņēmums par to
izdara atzīmi Aktā Nr.1. Minētajos gadījumos UZŅĒMĒJAM neiestājas atbildība par iesēdumu
atjaunošanu par saviem līdzekļiem saskaņā ar Līguma 8.8.punktu.”
2. PUSES vienojas grozīt Līguma Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 1.13.punktu un izteikt
to šādā redakcijā:
“1.13. Uzņēmējs pirms seguma atjaunošanas darbu uzsākšanas pārbauda grunts sablīvējumu.
Grunts sablīvējuma pārbaude tiek veikta, izmantojot Beldornii penetrometru. Ja sablīvējums
atbilst normām (par normu uzskatāms 21 (divdesmit viens) sitiens), UZŅĒMĒJS un
PASŪTĪTĀJS vai PASŪTĪTĀJA ārpakalpojumu uzņēmums paraksta pieņemšanas – nodošanas
aktu par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai (saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.4).”
3. PUSES vienojas papildināt Līguma 4.sadaļu ar 4.5.punktu un 4.6.punktu šādā redakcijā:
“4.5. Gadījumā, ja Darbi tiek veikti, ievērojot Līguma Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija)
1.11.1.punktā un 1.17.2.punktā noteikto kārtību, samaksa par konkrētajā Objektā veiktajiem
Darbiem, tai skaitā par pagaidu karstā asfalta seguma uzklāšanu (1.posms) tiek veikta 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Akta Nr.2 (par pilnu ceļa seguma atjaunošanu saskaņā ar
Saistošajiem noteikumiem) parakstīšanas un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.
4.6. Par iepriekšējā mēnesī veiktajiem pagaidu karstā asfalta seguma uzklāšanas (1.posms)
darbiem UZŅĒMĒJS līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam sagatavo un iesniedz
PASŪTĪTĀJAM dokumentus, kas apliecina minēto darbu izpildi, norādot Objektu adreses un
darbu (1.posma) apjomu katrā Objektā.”
4. PUSES vienojas papildināt Līguma 8.sadaļu ar 8.8.1 punktu šādā redakcijā:
“8.8.1 Gadījumā, ja ceļa seguma atjaunošanas darbi veikti, ņemot vērā Līguma 2.9.1 punktā
noteikto, un pēc seguma atjaunošanas (tai skaitā pēc aukstā asfalta uzklāšanas nepiemērotos
klimatiskos apstākļos, grunts sablīvējums neatbilst normām) veidojas iesēdums, UZŅĒMĒJS 2
(divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas atjauno ielas segumu un iesniedz
PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu par minētajiem darbiem. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par
minētajiem iesēduma atjaunošanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā kopā ar ikmēneša
maksājumu.”

5. PUSES vienojas papildināt Līguma Pielikumu Nr.2 (Tāme) ar papildu izmaksu pozīcijām, kas
pievienotas šīs Vienošanās Pielikumā Nr.1.
6. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS vēlas saņemt samaksu par konkrētajā mēnesī veiktajiem Darbiem
īsākā termiņā, nekā to nosaka Līguma 4.1.punkts, UZŅĒMĒJS samaksā PASŪTĪTĀJAM
pirmstermiņa rēķina apmaksas maksu, kas sastāda 4,39% (četri komats trīsdesmit deviņi
procenti) gadā no konkrētā rēķina summas, bet ne mazāk kā EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00
centi). Pirmstermiņa rēķina apmaksas maksu PASŪTĪTĀJS aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
M = R*4,39%/360*D, kur:
M – pirmstermiņa rēķina apmaksas maksa;
R – konkrētā rēķina summa;
D – dienu skaits, kas tiek noteikts kā starpība starp Līguma 4.1.punktā noteikto termiņu un
faktisko rēķina apmaksas datumu.
7. Lai UZŅĒMĒJS saņemtu samaksu atbilstoši Vienošanās 6.punktā noteiktajam, Puses rīkojas
šādā kārtībā:
7.1. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu izpildes dokumentus un rēķinu atbilstoši
Līgumā noteiktajai kārtībai, rēķinā norādot saīsināto apmaksas termiņu, bet ne mazāku par
5 (piecām) darba dienām no rēķina iesniegšanas dienas PASŪTĪTĀJAM.
7.2. PASŪTĪTĀJS pēc UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas un apmaksāšanas aprēķina
pirmstermiņa rēķina apmaksas maksu atbilstoši Vienošanās 6.punktam un nosūta
UZŅĒMĒJAM apmaksai atbilstošu rēķinu.
7.3. UZŅĒMĒJS apmaksā PASŪTĪTĀJA izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina
nosūtīšanas dienas.
7.4. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par Darbiem UZŅĒMĒJA rēķinā norādītajā saīsinātajā termiņā
tikai ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir apmaksājis PASŪTĪTĀJA iepriekšējos periodos
izrakstītajos rēķinos norādītās pirmstermiņa rēķina apmaksas maksas.
8. Pārējie Līguma noteikumi, kas nav pretrunā šīs Vienošanās noteikumiem, paliek spēkā negrozīti.
9. Vienošanās, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā
un ir spēkā visu Līguma darbības laiku.
10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros, ar
Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapas. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks. Viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – UZŅĒMĒJAM.
11. Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas ūdens”
Reģ. Nr.: 40103023035
Jur. adrese: Z.A.Meirovica bulvāris 1
Rīga, LV-1495
[..]

UZŅĒMĒJS:
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”
Reģ. Nr.: 40003034263
Jur. adrese: Duntes iela 15a
Rīga, LV-1005
[..]

__________________________
Valdes loceklis
K.Krūmiņš

__________________________
Ģenerāldirektors
E.Mamedovs
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Pielikums Nr.1
Tāme
Papildu izmaksu pozīcijas

Nosaukums

Mērvienība

Cena

m2

53,48

2

14,72

karstā asfalta seguma apakškārta AC 22 base - 9cm
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 28cm

2

m
m2

21,99
16,77

Brauktuve ar vienkārša akmens bruģi (tips Nr.4a)

m2

46,24

2

21,79

2

9,48

2

14,97

4. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.3a1) (tips Nr.3a2)
karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm

Vienkāršs bruģakmens 15-20 cm
Smilts (filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 10 cm
minerālmateriālu maisījums 0/56ps vai 0/45ps - 20 - 25cm

m

m

m
m

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas ūdens”

UZŅĒMĒJS:
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

__________________________
Valdes loceklis
K.Krūmiņš

__________________________
Ģenerāldirektors
E.Mamedovs
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