
Vienošanās par grozījumiem 

03.12.2018. Piegādes līgumā Nr. ACAP-A211/82 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2018/46_ERAF) 

Rīgā 2018. gada 12. decembrī 

Latvijas Universitāte, reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 2000. gada 2. februārī ar Nr. 

3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000076669 (turpmāk tekstā – LU vai Pasūtītājs) tās 

_______________ personā, kurš/-a rīkojas uz __________________ pamata, no vienas puses, un 

akciju sabiedrība “CAPITAL”, reģ.Nr. 40003088497, juridiskā adrese: Ganību dambis 23C, 

Rīga, LV-1005, tās _____________ personā, kurš/-a darbojas uz ______________ pamata 

(turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses,  

 (turpmāk tekstā abi kopā – “Puses”, un katrs atsevišķi – “Puse”),  

ņemot vērā to, ka:  

A. Starp Pusēm noslēgtā 2018. gada 3. decembra Piegādes līguma (LU ID Nr. ACAP-A211/82) 

(turpmāk tekstā – Līgums) izpildes laikā, Pasūtītājs, lai nodrošinātu ekonomisku un efektīvu 

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas aprīkošanai pieejamo līdzekļu izlietojumu un sekmētu 

Līguma preambulā norādīto ERAF projektu mērķu sasniegšanu, ir konstatējis nepieciešamību 

atteikties no tām izmaksu pozīcijām, kas nav prioritāri nepieciešamas studiju un pētniecības 

procesa nodrošināšanai Zinātņu mājā, 

B. Grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteikto iepirkuma Līguma mērķi, 

pamatojoties uz  

Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un Līguma 11.1. punktu, vienojas: 

1. Svītrot Tehniskās specifikācijas 2. punkta tabulas 40. punktu (Aprīkojuma komplekts: LED 

izgaismojums– specifiskais saīsinātais apzīmējums  “LU_LED”) 

2. Izteikt Līguma 2. pielikumu (Finanšu piedāvājums) jaunā redakcijā (pielikumā): 

2.1. Svītrot Finanšu piedāvājuma 40. pozīciju; 

2.2. Samazināt Finanšu piedāvājuma 43. pozīciju par 3`065 EUR atbilstoši šīs vienošanās 1. 

punktā minētās iekārtas uzstādīšanas izmaksām; 

2.3. Samazināt Finanšu piedāvājuma kopsummu par 87`865 EUR. 

3. Izteikt Līguma 2.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“Līguma summa par Preču piegādi ir 1`008`999,22 EUR (viens miljons astoņi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit deviņi euro, 22 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk 

tekstā – PVN).”. 

4. Izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā: 

“Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN 21% jeb 211`889,84 EUR 

(divi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 84 centi) normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.”. 

5. Izteikt Līguma 2.4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
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“Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks 

kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, t.i., 244`177,81 EUR (divi simti 

četrdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro un 81 cents).”. 

6. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek spēkā negrozīti.  

7. Vienošanās stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas brīdī un ir pievienojama Līgumam kā 

tā neatņemama sastāvdaļa. 

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros. Abiem 

Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

9. Vienošanās noslēgšanas brīdī  kā neatņemama sastāvdaļa tai ir pievienots Finanšu 

piedāvājums. 
 

Pasūtītājs:                                           Piegādātājs: 

Latvijas Universitāte 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

 Akciju sabiedrība “CAPITAL” 

 

 

__________________ 

 

 

 


