Rīgā 2019. gada ___. __________
1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2019/224
2018. gada 20. novembra līgumam Nr. LB-07/2018/500

Par liftu un pacēlāju apkalpošanu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā
(iepirkums LB/2018/70)
Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja
vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes
2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no
vienas puses, un SIA "LIFTREMONTS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa
Fjodora Ivanova personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi
kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas pirmo punktu un, ņemot vērā, ka:
1) 2018. gada 20. novembrī starp PUSĒM tika noslēgts līgums Nr. LB-07/2018/500
"Par liftu un pacēlāju apkalpošanu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā" (tālāk
tekstā – līgums) saskaņā ar kuru IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt PASŪTĪTĀJA ēkā
Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu un pacēlāju (tālāk tekstā – iekārtas) tehniskās
apkopes saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums) un iekārtu tehniskajā
dokumentācijā noteiktajām prasībām (viss kopā tālāk tekstā – tehniskās apkopes), kā arī
pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt iekārtu bojājumu novēršanu (tālāk tekstā –
remonts);
2) līguma darbības laikā PUSES ir konstatējušas nepieciešamību samazināt līgumā
sākotnēji paredzēto iekārtu tehnisko apkopju izpildes un remontdarbu veikšanas apjomu
sakarā ar to, ka ir samazinājies līgumā sākotnēji noteiktais kravas celšanas platformu
JIHAB JXY2-5/130-1C skaits, kuru tehniskā apkopju un remonta darbu veikšana
turpmāk IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina,
PUSES noslēdz šādu papildu vienošanos (tālāk tekstā – vienošanās) pie līguma.
1. PUSES vienojas veikt grozījumus līgumā un izteikt līguma 1. pielikuma 1. punkta
tabulu šādā redakcijā:
"
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

5.

Darbu veids

Pasažieru lifta THYSSEN SH31A06 ar
hidraulisko piedziņu tehniskā apkope
Divu pasažieru liftu THYSSEN SH31A00 ar
hidraulisko piedziņu tehniskā apkope
Pasažieru lifta THYSSEN SH33A00 ar
hidraulisko piedziņu tehniskā apkope
Divu kravas celšanas platformu TREPEL
E40/16/2 ar hidraulisko piedziņu (nominālā
celtspēja 2000 kg) tehniskā apkope
Divu kravas celšanas platformu TREPEL
E40/16/2 ar hidraulisko piedziņu (nominālā
celtspēja 4000 kg) tehniskā apkope

Vienas
Apkopes Apkopju
tehniskās
reižu
cena kopā
apkopes cena
skaits
(EUR, bez
(EUR, bez
gadā
PVN)
PVN )

[..]

12

[..]

[..]

12

[..]

[..]

12

[..]

[..]

2

[..]

[..]

2

[..]

2
Divu kravas celšanas platformu JIHAB JXY26. 5/130-1C ar hidraulisko piedziņu (nominālā
[..]
2
celtspēja 500 kg) tehniskā apkope
Kopējā cena viena kalendāra gada laikā
veicamajām tehniskajām apkopēm (EUR, bez PVN):

[..]
[..]

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.
3. Vienošanās ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma
saistību pilnīgai izpildei.
5. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
PASŪTĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. __________

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. _________

"

