Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPLĀRS

VIENOŠANĀS Nr. / J
pie 2019.gada 20. augusta līguma Nr. 4.3.-6.2/2019/954
2019.gada -3 &

Sigulda,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150, tās .xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx_ personā, kura rīkojas, pamatojoties
uz 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Siguldas
novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 14., 1§), turpmāk - Pircējs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hansatrade”, reģistrācijas Nr.40003729540, juridiskā adrese
Ogres iela 5-1, Rīga, LV-1019, kuru pārstāv xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 kura rīkojas
pamatojoties uz 01.08.2019. pilnvaru Nr.3-19, turpmāk - Pārdevējs, no otras puses,
abi kopā turpmāk - Līdzēji, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās, ievērojot to, ka:
[1] pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu ’’Sensoru, mērinstrumentu un datu
uzkrājēju iegāde un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzija”, identifikācijas Nr. SNP 2019/27 iepirkuma
rezultātiem, 2019.gada 20.augustā noslēdza Līgumu Nr.4.3.-6.2/2019/954, turpmāk - Līgums, Pircējs
apņēmās saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāt sensorus, mērinstrumentus un datu uzkrājējus,
turpmāk - Preces, Siguldas Valsts ģimnāzijai;
[2] 2019.gada 30. septembrī Pircējs saņēma Pārdevēja iesniegumu, kurā Pircējs tiek informēts, ka sakarā
ar ražotāja/piegādātāju aizkavētu preču piegādi no noliktavām nav iespējams Pircējam daļu no Precēm
piegādāt līdz 2019.gada 30.septembrim, un lūdz pārcelt nepiegādāto Preču piegādi līdz 2019.gada
31 .okotbrim;
pamatojoties uz iepriekšminēto, saskaņā ar Līguma 14.2.punktu Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi
Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta
deviņpadsmito daļu, 61.panta pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 3.punktu, Līdzēji noslēdz šādu
vienošanos i
Līdzēji vienojas:
1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu, Tehniskā piedāvājuma (Līguma pielikuma Nr.l), finanšu
piedāvājuma (Līguma pielikums Nr.2), Tehniskās specifikācijas (Līguma pielikums Nr.3) pozīcijā:
1.1.28. Digitālais termometrs ar metālisku kāju vai ieduramu sensoru (9 gb.);
1.2. 36. Areometrs, komplekts (2 gb.), 54.pozīcijas Digitālais termometrs ar vadu (5 gb.);
1.3. 55. Difrakcijas spektroskops (3 gb.);
1.4. 61. Bimetāla plāksne ar kontaktiem (3 gb.);
1.5. 67. Kapilāro spēku demonstrēšanas ierīce (1 gb.) norādītās preces atbilstošā apjomā piegādāt
līdz 2019.gada 31. okotbrim.
2. Līguma 2.1.1 .apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “Preču piegādi veikt līdz 2019.gada 31 .oktobrim.”
3. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
5. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas puses 2 (divos) identiskos eksemplāros,
pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti.
Pircējs:

Pā rdevējs:

