Samaksas kārtība par ēdināšanu

Ādažu sākumskolā
•

Sākumskolas pusdienas 1. – 4. klasei tiek apmaksātas gan no pašvaldības, gan valsts budžeta.

•

Launaga samaksu sedz bērna vecāki, launaga cena 0.90 EUR par ēdienreizi. Norēķinu rekvizīti par
ēdināšanu – Launaga samaksu Ādažu sākumskolā:

SIA “Baltic Restaurants Latvia”
AS Swedbank

LV83HABA0551045574943

Šie rekvizīti attiecas tikai uz Ādažu sākumskolu,
Ādažu vidusskolā rekvizīti ir citi!
•

Launaga cena uz doto brīdi nav mainījusies, un tā ir 0.90eur (ar PVN). Samaksu var veikt gan
ar pārskaitījumu, gan uz vietas kasē norēķinoties ar Skaidru naudu, saņemot pretī kases čeku, un
izsniegto launaga talonu. Ar bankas kartēm uz vietas norēķināties nav iespējams, bankas karšu
termināļu sākumskolas ēdnīcā nav.

•

Ēdienkarti gan pusdienām, gan launagam katrai nedēļai varat apskatīt skolas mājas
lapā.

•

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:
✓ Skolēns Vārds un Uzvārds
✓ Klase, kurā mācās
✓ Maksājuma periods
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Vienošanās Nr. JUR 2022-11/1235
par grozījumiem 09.07.2019. līgumā Nr. JUR 2019-07/583
Ādažos, Ādažu novadā

Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir
pēdējā parakstītā laika zīmoga datums

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata
pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un
SIA “Baltic Restaurants Latvia” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Gunta Bredovska personā,
kas rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un atsevišķi „Puse”, pamatojoties un Pasūtītāja Iepirkumu komisijas
15.11.2022. lēmumu (protokols Nr.05-30-2021/159-6) un Pušu starpā 13.12.2021. noslēgtā Pakalpojuma
un telpu nomas līguma Nr.JUR2021-12/1004 (turpmāk – Līgums) 1.3. un 7.2. punktu, kā arī Publisko
iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1.

Pagarināt Līguma termiņu līdz 2024. gada 31. augustam.

2.

Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā jaunā redakcijā:
“4.1.Vienas dienas cena:
4.1.1. pusdienām 1.-4. klases audzēknim ir EUR 1,78 (viens euro un 78 centi) bez PVN.
4.1.2. launagam 1.-4. klases audzēknim ir EUR 0,74 (nulle euro un 74 centi) bez PVN.”

3.

Papildināt Līgumu ar jaunu 4.10.1 punktu šādā redakcijā:
“4.10.1 Ņemot vērā svarīgas izmaiņas tirgū, kas būtiski samazina pārtikas un energoresursu
cenas, Pasūtītājs 1 (vienu) reizi gadā ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt cenas samazināšanu par
ēdināšanu. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pamatotu aprēķinu un argumentāciju par cenas
izmaiņām. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam rakstveida atbilde par cenu pārskatīšanu 1
(viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, ar piekrišanu vai pamatotu atteikumu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 6. nodaļā noteiktajā kārtībā, ja viņš uzskata
par nepamatotu Izpildītāja atteikumu samazināt cenu par ēdināšanu.”

4.

Papildināt Līgumu ar jaunu 6.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2.11. ja Izpildītājs ir nepamatoti atteicies samazināt cenu par ēdināšanu 4.10.1 apakšpunktā
noteiktajā kārtībā.”

6.

Vienošanās 2. punkts piemērojams ar 2022. gada 1. decembri.

7.

Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

8. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Vienošanās
parakstīšanas datums ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdis.
Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000
e-pasts dome@adazi.lv
Pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis

Izpildītājs: SIA “Baltic Restaurants Latvia”
reģ. Nr. 40003556833
Juridiskā un pasta adrese: Elizabetes iela 20,
Rīga, LV-1050
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
n/k: LV31UNLA0050000481510
e-pasts info@balticcrest.com
Valdes loceklis Guntis Bredovskis

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

