VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
LĪGUMĀ NR. 13-2/1161-2018
par ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas un trauksmes izziņošanas sistēmas tehnisko apkopi
(iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības iestāžu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope”,
identifikācijas Nr. MND 2018/49 ietvaros)

Mārupē

Vienošanās datums ir tās elektroniskās
parakstīšanas laiks

Mārupes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000012827, tās izpilddirektora Kristapa Loča
personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk– Pasūtītājs) no
vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FN-SERVISS”, reģ.Nr.40003606424, kuru pārstāv
tās valdes loceklis Uvis Petrovs, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras
puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz 2018.gada 20.septebrī noslēgtā iepirkuma līguma Nr.13-2/1161-2018
(turpmāk – Līgums) 1.4., 4.3.3., 6.5., 6.6.punktus, kā arī ņemot vērā Izpildītāja 2021.gada
25.augusta Finanšu piedāvājumu,
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:
1. Puses vienojas, ka Izpildītājs, atbilstoši Finanšu piedāvājumam (1.pielikums), papildus
Līgumā atrunātajam apjomam veiks Darbu izpildi Mārupes pamatskolas jaunajā piebūvē, Viskalnu
ielā 7, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā.
2. Puses vienojas papildināt Līguma pielikumu “Tehniskais piedāvājums” ar Vienošanās
1.punktā minētajās iestādēs veicamo Darbu apjoma aprakstu:
Nr. Iestādes
AUS
sistēma, TIS sistēma
Kalendārais
p.k.
zonu skaits
grafiks
1.
Mārupes
pamatskolas TELETEK IRIS Automātiskā
Tehniskās
jaunajā piebūvē, Viskalnu automātiskā
trauksmes
pārbaudes
iela 7, Tīraine, Mārupes adrešu ugunsdroš. izziņošanas
veicamas kopēji
pagasts, Mārupes novads, sist. : 420 adreses sistēma
ar esošo sistēmu:
LV-2167
kopumā.
vienu
reizi
ceturksnī
3. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Vienošanās stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību izpildei.
Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
4. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Viens Vienošanās
eksemplārs ir Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
5. Pielikumā: Finanšu piedāvājums uz 1 lp.
PASŪTĪTĀJS
Mārupes novada pašvaldība

IZPILDĪTĀJS
SIA “FN-SERVISS”

____________________________
/K. Ločs /

__________________________
/U. Petrovs /

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

