VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2015.gada 16.decembra pirkuma un piegādes līguma Nr. SM15 - 141
Ventspilī
2014.gada 17.decembrī
entspils Augstskola, turpmāk - PIRCĒJS, tās rektores Gitas Rēvaldes personā, kas
darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas puses, un Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”, turpmāk - PĀRDEVĒJS,
tās valdes locekļa Jāņa Smilgas personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no otras
puses, abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar 2015.gada
16.decembra pirkuma un piegādes līguma Nr.SM15 - 141 9.4.4.punktu, noslēdz šo
vienošanos par sekojošo:
1. Izteikt Līguma 2.1. punktu sekojoši:
1.1.Līgumsumma ir EUR 1 898,42 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit astoņi
euro 42 cents), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens
procents) EUR 329,48 (trīs simti divdesmit deviņi euro 48 centi), t.sk.:
1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014
ietvaros. 1. daļa – urbju un frēžu komplekts. Līgumsumma – EUR 1 391,91
(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro 91 centi), t.sk. PVN 21%
(divdesmit viens procents) EUR 241,57 (divi simti četrdesmi viens euro 57
centi);
2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. LZP673/2014
ietvaros. 2. daļa – spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ķīmijas komplekts.
Līgumsumma - EUR 506,51 (pieci simti seši euro 51 cents), t.sk. PVN 21%
(divdesmit viens procents) EUR 87,91 (astoņdesmit septiņi euro 91 cents).
Šajā summā iekļautas visas Preces piegādes izmaksas līdz PIRCĒJA norādītajai
vietai, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar Preci vai tās piegādi.
2. Veikt izmaiņas Līguma Pielikumā Nr.1 Tehniskās specifikācijas piedāvājumā,
Apliecinājuma un finanšu piedāvājumā (skatīt vienošanās pielikumu nr.1).
3. Pārējie 2015.gada 16.decembra noslēgtā pirkuma un piegādes līguma Nr.SM
15-141 noteikumi netiek grozīti.
4. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā ar
abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu galīgai saistību izpildei.
5. Vienošanās sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, no kurām 1 (viena)
lapa aizņem Vienošanās teksts un 4 (četras) lapas Specifikācija un
piedāvājums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.
6. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pircējs:
Pārdevējs:
Ventspils Augstskola
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
„J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs”
Reģ. Nr.90000362426
Ropažu iela 140-319, Rīga, LV-1006
Valsts kase, kods TRELLV22
Reģ. Nr.40003347580
Konta Nr. LV67TREL9150143000000
A/S “Swedbank”
Kods HABALV22
Konta Nr.LV71HABA0551009463320
________paraksts______ G.Rēvalde
______paraksts_________ J.Smilga
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