
VIENOŠANĀS Nr.2019/ 1 

par grozījumiem 2019.gada 21.janvārī noslēgtajam līgumam Nr. 2019/5 “Pārtikas produktu 

piegādes Riebiņu novada iestādēm 2019.gadā”, 9.daļa “Dažādi produkti”  
 

Rēzeknē,                                                                                                              2019.gada 22.jūlijā   

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildība „Futurus Food”, reģ. Nr.40003348586, juridiskā 

adrese: Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004,  kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Ēriks Jansons,  no 

vienas puses (turpmāk - Pārdevējs), un 

    Riebiņu novada dome, reģ. Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-

4601, tās priekšsēdētāja Pētera Rožinska personā, kurš rīkojas pamatojoties uz pašvaldības 

nolikumu, no otras puses (turpmāk - Pasūtītājs), abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā  

Līgumslēdzēji,  

pamatojoties uz 2019.gada 21.janvārī noslēgtā iepirkuma Līguma par pārtikas produktu piegādi 

Riebiņu novada iestādēm 2019.gadā Nr. 2019/5 (turpmāk – Līgums) nosacījumiem, Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, Iepirkuma uzraudzības biroja 2017.gada 

3.oktobra skaidrojumu, kas nosaka, ka Likuma 61.panta piektā daļa attiecas uz grozījumiem, kas 

izsakāmi noteiktā finansiālā vērtībā, piemēram, grozījumi, kas skar papildu apjomu noteikšanu 

vai pretēji – apjomu samazināšanu, vai līgumcenas paaugstināšanu izmaksu sadārdzinājuma dēļ 

un 2019.gada 10.jūlija paziņojumu Nr. 614/19 par cenu maiņu, noslēdz šādu Vienošanos: 

1. Līgumslēdzēji  vienojas  no 2019.gada 5.augusta mainīt Līguma pielikumā "Tehniskā un 

finanšu piedāvājums" norādītās cenas produktiem: 

Nr Nosaukums, fasējums Vecā cena bez PVN Jaunā cena bez PVN 

1 Eļļa/L 0.95 1.03 

2 Želatīns/kg 5.4 5.95 

3 Majonēze/kg 1.37 1.50 

4 Cukurs/kg 0.46 0.50 

2. Grozīt Līguma 2.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“2.1. Līguma kopējā summa ir  EUR 9 475,00 (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci 

euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek maksāts saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto likmi un noteiktajā kārtībā.” 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek bez izmaiņām.  

4. Šī Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Šī Vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz vienas lapas divos eksemplāros. Abiem 

vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

SIA „ Futurus Food” Riebiņu novada dome 

 

        

______________________                               _______________________ 

Komercdirektors      Priekšsēdētājs 

Ē. Jansons                   P. Rožinskis 
 


