
VIENOŠANĀS
par grozījumiem 2017.gada 19. jūlija līgumā

Nr.2017/842 grozījumiem

2018.gada 14 septembriSigulda,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, 
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, turpmāk tekstā -  Pasūtītājs, tā

personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2017.gada 16jūnija Siguldas novada Domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr. 11, §1), no 
vienas puses,

SIA “NESTE Latvia”, reģistrācijas Nr.40003132723, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A, Rīga 
LV1004, turpmāk tekstā -  arī Pārdevējs, korporatīvo klientu pārdošanas 
personā, kurš rīkojas uz 02.01.2017. komercpilnvaras PL02/2017 pamata un Korporatīvo klientu 

 personā, kurš rīkojas uz 22.06.2016. komercpilnvaras 
PL29/2017 pamata, no otras puses,

visas kopā turpmāk tekstā sauktas arī Puses, katrs atsevišķi - Puse, konstatē:
1. pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas iegāde Siguldas novada pašvaldības administrācijai un tās 

iestāžu vajadzībām” (iepirkuma ID. Nr.SND 2017/07/AK) rezultātiem, starp Pusēm noslēgts 
2017.gada 19.jūlijā iepirkuma līgums Nr.2017/842, turpmāk -  Līgums, ar kuru Pārdevējs pārdod 
un Pircējs pērk no Pārdevēja degvielu saskaņā ar Pārdevēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, 
Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās LR un citās ES valstīs (..). Līguma kopējā summa ir 
114950,00 EUR, kas sastāv no samaksas par Preci 95000,00 EUR un pievienotās vērtības nodokļa 
19950,00 EUR. Līguma 7.punktā noteikts, ka Līgums stājas spēkā ar Līguma noslēgšanu un ir 
spēkā līdz brīdim, kad tiek izlietota visa Līguma 1.3.punktā minētā Līgumcena;

2. lai nodrošinātu degvielas iegādes nepārtrauktību līdz brīdim, kad tiks noslēgts jauns iepirkuma 
līgums par degvielas iegādi, Pusēm ir nepieciešams noslēgt vienošanos par Līguma summas 
palielināšanu un Līguma darbības termiņa grozījumu;

3. Līguma 10.6.punkts nosaka, ka visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā 
un stājas spēkā, kad tos paraksta abas puses.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Publisko iepirkuma likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic 
kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz 10 procentus no 
sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, Puses noslēdz šādu vienošanos:

1. Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1.1. izteikt Līguma 1.3.punktu šādā redakcijā:

“1.3. Līguma kopējā summa nevar pārsniegt 126 440,00 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši četri 
simti četrdesmit eiro un nulle centi), kas sastāv no samaksas par Preci 104495.87 EUR (viens simts 
četri tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci eiro un astoņdesmit septiņi centi) un pievienotās vērtības 
nodokļa 21944,13 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četri eiro un trīspadsmit 
centi).”

1.2. izteikt Līguma 7.punktu šādā redakcijā:

“Līgums stājas spēkā ar Līguma noslēgšanu un ir spēkā līdz brīdim, kad tiek izlietota visa Līguma
1.3.apakšpunktā minētā Līgumcena, vai līdz brīdim, kad Pircējs ir noslēdzis jaunu līgumu par 
degvielas iegādi iepirkuma ID. Nr.SNP 2018/12/AK ietvaros, atkarībā no tā kurš no Līguma 
izbeigšanās nosacījumiem iestājas pirmais.”

2. Šī vienošanās stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama
sastavdaļa.
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J.

4.

ST vieno5ands sastddTta 2 (divos) identiskos eksempldrog ar vienddu juridisko speku, no
kuriem pa vienam eksemplaram izsniegts katrai no PusEm.

PuSu rekvizTti un paraksti:

Nomnieks Iznomatais
Siguldas novada pa5valdlba SIA "NESTE Latvia"


