
VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM 

2018. gada 25.jūlija  noslēgtajā Vispārīgajā vienošanās Nr. ____________ par zemsprieguma 

piekarkabeļu pirkumu un piegādi 

Rīgā,       2019.gada __. __________ 

AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā – "PIRCĒJS"), tās ____________, no vienas puses, un  

SIA "Energokomplekss" (turpmāk tekstā – "PĀRDEVĒJS"), tās ____________, no otras puses, 

(turpmāk tekstā saukti kopā – "Līdzēji" un katrs atsevišķi, - "Līdzējs"), saskaņā ar 2018. gada 25.jūlijā  

savstarpēji noslēgtās Vispārīgās vienošanās (AS “Sadales tīkls” līguma reģistrācijas Nr. 

____________) par zemsprieguma piekarkabeļu pirkumu un piegādi (turpmāk tekstā- Vispārīgā 

vienošanās) 15.3.punkta noteikumiem  

noslēdz šo vienošanos, (turpmāk tekstā – "Vienošanās") par grozījumiem par sekojošo: 

1. Līdzēji vienojas grozīt Vispārīgās vienošanās 2.7..punktu, izsakot to šādā redakcijā: "2.7. 

Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS konstatē kļūdas Preču cenu pārrēķinā, PĀRDEVĒJS par to informē 

PIRCĒJU, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Preču cenu pārrēķina saņemšanas,  nosūtot 

PIRCĒJAM elektroniskā formā pa e-pastu uz adresi: ____________ attiecīgu paziņojumu. 

PIRCĒJA pienākums ir izlabot konstatētās kļūdas un atsūtīt PĀRDEVĒJAM Preču cenu jaunu 

pārrēķinu atbilstoši Vienošanās Pielikuma Nr.3 norādītajai pārrēķina formulai." 

2. Līdzēji vienojas grozīt Vispārīgās vienošanās 2.9. punktu, izsakot to šādā redakcijā: "2.9. No 

PIRCĒJA puses Preču cenu pārrēķinu parakstīt tiek pilnvarots : Iepirkumu pārvaldības direktors.".  

3. Līdzēji vienojas papildināt Vispārīgo vienošanos ar jaunu pielikumu “Pielikums Nr. 4.1.: 

Tehniskās specifikācijas” uz 8 (astoņām). 

4. Pārējie Vispārīgās vienošanās nosacījumi un noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

5. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas 

parakstīšanas kļūst par Vispārīgās vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

6. Šī Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas, pa vienam 

eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Vienošanās ir pievienots viens pielikums uz 8 (astoņām) lapām. 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS: 

AS "Sadales tīkls" 

Vienotais reģ. Nr.40003857687 

PVN maks. reģ. Nr.LV40003857687 

Juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

Banka: AS "SEB banka", kods: UNLALV2X, 

konta Nr. LV83UNLA0050008821895  

 

____________ 

PĀRDEVĒJS: 

SIA "Energokomplekss" 

Vienotais reģ. Nr.40003856361 

PVN maks. reģ. Nr.LV40003856361 

Juridiskā adrese: 

Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073 

Banka:AS "Citadele banka", kods: 

PARXLV22, 

konta Nr. LV94PARX0013174160001 

____________/ 

 


