Vienošanās Nr.1
pie
2021.gada 1.jūlija līguma Nr.7-11/5
Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība un būvdarbi
Rīgā,
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģ. Nr. 50003140671, juridiskā
adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009, turpmāk - Pasūtītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem,
rīkojas tās valdes loceklis Daniēls Nātriņš, turpmāk – Pasūtītājs un
akciju sabiedrība “UPB”, vienotais reģ. Nr. 42103000187 juridiskā adrese: Dzintaru iela 17,
Liepāja, LV-3401, turpmāk - Būvuzņēmējs, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas tās
valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš un valdes loceklis Uģis Grīnbergs, turpmāk – Būvuzņēmējs,
turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
ņemot vērā, ka:
1)
2)

starp Pusēm 2021.gada 1.jūlijā noslēgts līgums par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar
multifunkcionalitāti būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kas Pasūtītāja
lietvedībā reģistrēts ar numuru 7-11/5, (turpmāk – Līgums);
izvērtējot iespējamos vieglatlētikas manēžas projektēšanas un būvniecības variantus un risinājums,
izvērtējot apstākli, ka Būvuzņēmēja ieskatā nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā minimālajā
sastāvā saistībā ar izmaiņām ēkas fasādē projektējamo evakuācijas izeju dēļ, kā arī pamatojoties uz
Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ierosinājumiem un atbalstu, ir pieņemts konceptuāls
lēmums vieglatlētikas manēžu ar multifunkcionalitāti papildināt ar multifunkcionālu pandusu, kas
ietver arī bobsleja starta estakādi treniņu aizvadīšanai;
pamatojoties uz Līguma 8.4. 15.3., 15.6.1., 20.1., 20.4., 23.5. punktiem, un saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. punktu, noslēdz šādu vienošanos pie Līguma:

1. Puses vienojas par papildus darbu veikšanu - multifunkcionāla pandusa, kas ietver arī bobsleja starta

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

estakādi treniņu aizvadīšanai, izbūvi. Minētais multifunkcionālais panduss projektējami un izbūvējami
Līguma ietvaros un atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem saskaņā ar Pasūtītāja
norādījumiem un Vienošanās pievienoto izmaksu tāmi Nr.1. Puses vienojas, ka multifunkcionālā
pandusa sporta seguma garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā
spēkā stāšanās dienas.
Sakarā ar papildus darbu veikšanu no darbu tāmes tiks izslēgti rampas izbūves darbi (par
izslēdzamajiem darbiem tiks sastādīta atsevišķa vienošanās).
Sakarā ar nepieciešamību būvprojektā iekļaut un izbūvēt būvprojektā minimālajā sastāvā nenorādītās
evakuācijas izejas un kāpnes, Puses vienojas, ka pēc tehnisko risinājumu un izmaksu saskaņošanas tiks
sastādīta atsevišķa vienošanās par papildus darbiem.
Vienošanās 1. punktā minēto papildus darbu kopsumma ir EUR 417 458,30 (četri simti septiņpadsmit
tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 30 centi).
Ņemot vērā, ka Vienošanās 1. punktā minētie darbi ir iepriekš neparedzēti, Līguma 3.2.1. punktā
noteiktais būvprojekta izstrādes termiņš tiek pagarināts par trīs mēnešiem, Līguma 3.1. punktā minētais
Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par 3 (trīs) mēnešiem. Līguma 3.2.2. punktā minētais būvdarbu
izpildes laiks netiek grozīts.
Šai Vienošanās pievienots aktualizēts Darbu izpildes kalendārais grafiks.
Puses vienojas izdarīt Līgumā grozījumus, papildinot Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” ar
papildus prasībām atbilstoši tehniskās specifikācijas tabulai (pielikums nr.5)
Šī Vienošanās sastādīta uz divām lapām ar 5 pielikumiem,
Pārējie Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar šī vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā.

10. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanu un ir uzskatāma par Līguma neatņemamu

sastāvdaļu.

Pielikums:
1. pielikums – Tāmju kopsavilkums Nr.1;
2. pielikums – Salīdzinošā koptāme;
3. pielikums – Multifunkcionālā pandusa projektēšanas un izbūves lokālā tāme Nr.5.;
4. pielikums – aktualizētais kalendārais grafiks.
5. pielikums - Tehniskās specifikācijas izmaiņu tabula uz 1(vienas) lapas
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
VSIA “Kultūras un sporta centrs
Akciju sabiedrība “UPB”
“Daugavas stadions””
PVN reģ. Nr.LV 50003140671
PVN reģ. Nr. LV42103000187
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401
Konta Nr.LV78TREL990580600200B
Konta Nr. LV43 RIKO 0001 1300 00055
Valsts Kase
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: TRELLV22
bankas kods: RIKOLV2X
__________________________
__________________________
D.Nātriņš
D. Bērziņš
valdes loceklis
valdes priekšsēdētājs
U.Grīnbergs
valdes loceklis
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS
SATUR LAIKA ZĪMOGU

