VIENOŠANĀS Nr.3
par 2016.gada 4.marta publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-16-84-lī „Par maznodrošināto
iedzīvotāju dzīvnieku sterilizāciju un eitanāziju, bezsaimnieka kaķu sterilizāciju un negadījumos
cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāziju Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā
(6.daļa)” grozījumiem
Rīgā
2018.gada 23.oktobrī
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA „Dzīvnieku veselības centrs”, valdes locekļa Aigara Briņķa personā, kurš rīkojas uz statūtu
pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses,
un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija
un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku
eitanāzija” (identifikācijas Nr.RD DMV 2016/04) 6.daļas rezultātiem, 2016.gada 4.marta publiskā
pakalpojuma līguma Nr.DMV-16-84-lī „Par maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizāciju un
eitanāziju, bezsaimnieka kaķu sterilizāciju un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku
eitanāziju Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā (6.daļa)” (turpmāk - Līgums) 4.2. un
6.2.punktu, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 3.1.punkta 3).punktu šādā redakcijā:
„3) par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju – 4777.54 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
septiņi euro un 54 centi) un PVN 21% - 1003.28 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 28 centi), kopā (t.sk.
PVN 21%) – 5780.82 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 82 centi). Līgumcenā ir
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei.
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV52NDEA0023300005090
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
SIA „Dzīvnieku veselības centrs”
Faktiskā adrese: Fr.Candera iela 4, Rīga, LV-1046
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 151A,
Rīga, LV-1013
Tālrunis/fakss: 67500494
Nod. maks. reģ.Nr.40003519377
PVN reģ.Nr.: LV40003519377
Konta Nr.LV25HABA0001408052453
AS Swedbank
Kods: HABALV22

Direktors ______________________
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A.Briņķis
z.v.
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