Vienošanās Nr.___________________
pie 25.02.2015. noslēgtā līguma Nr. 1-1.31/2015-030 un
pie 31.03.2016. noslēgtā līguma Nr. 1-1.31/2016-088
Rīgā,

09.05.2016.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” reģ.Nr.50003590021, juridiskā adrese: Baznīcas ielā 19/23, Rīgā,
LV-1010 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Ingas Cerbules un valdes locekļu Jāņa
Kosīša un Ineses Šnepstas personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un
SIA „Moduls Rīga”, reģistrācijas Nr.40003239050, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga, LV
– 1046 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes locekļa Vitālija Hrapova personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses vai Puse, ievērojot:
- 2015.gada 25.februārī starp Pusēm noslēgto līgumu Nr.1-1.31/2015-030 un (turpmāk tekstā –
Līgums),
- 2016.gada 31.martā starp Pusēm noslēgto līgumu Nr.1-1.31/2016-088 un (turpmāk tekstā –
Jaunais līgums),
- Pasūtītāja organizēto iepirkumu ar identifikācijas Nr. SIA RPB 2016/3 “Ēku vadības sistēmas
ekspluatācijas un darbības nodrošināšana” (turpmāk tekstā – Iepirkums),
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk
tekstā – Vienošanās):
1. Puses konstatē, ka Iepirkuma norises termiņš pārsniedza Līguma darbības termiņu, kā rezultātā,
Izpildītājs turpināja veikt Līgumā paredzētos darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem arī pēc
Līguma termiņa beigām un turpināja tos veikt līdz Jaunā līguma noslēgšanai, tas ir, līdz 2016.gada
30.martam.
2. Puses konstatē, ka Pasūtītājs ir apmaksājis Izpildītāja 2016.gada februārī izpildītos darbus, veicot
Izpildītāja rēķina, kas izrakstīts saskaņā ar Līguma nosacījumiem par darbu izpildi 2016.gada
februārī, apmaksu.
3. Puses konstatē, ka Izpildītājs ir viens no Iepirkuma uzvarētājiem, kā rezultātā ar to tika noslēgts
Jaunais līgums, kas paredz Izpildītājam turpināt veikt tos pašus darbus, kas tika norādīti Līgumā,
atbilstoši Jaunā līguma nosacījumiem.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto, Puses vienojas, ka, Pasūtītājs par darbiem, ko Izpildītājs ir veicis
2016.gada marta mēnesī, norēķināsies veicot Izpildītāja izrakstītā rēķina, kas sastādītas atbilstoši
Jaunajam līgumam, norādot darbu izpildes periodu 2016.gada martu, apmaksu.
5. Puses apliecina, ka veicot Vienošanās 4. punktā norādītā rēķina apmaksu Pasūtītājs būs pilnībā
norēķinājies ar Izpildītāju par Izpildītāja veiktajiem darbiem, kas tika veikti laika periodā no
Līguma termiņa beigām līdz Jaunā līguma spēkā stāšanās brīdim.
6. Vienošanās ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei
7. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) eksemplāros un glabājas pa
vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.
PASŪTĪTĀJS:
SIA ”Rīgas pilsētbūvnieks”
Reģ. Nr.50003590021
Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konta Nr.: LV85NDEA0000082582494
_____________________ I.Cerbule
Valdes priekšsēdētāja
_____________________ J.Kosītis
Valdes loceklis
_____________________ I.Šnepsta
Valdes locekle

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Moduls Rīga”
Vien.reģ.Nr.40003239050
Kuldīgas iela 51, Rīga, LV – 1046
AS SEB banka
Konta Nr. LV51UNLA0003025467038
______________________ V.Hrapovs
Valdes loceklis

