VIENOŠANĀS Nr.1
par 2017.gada 15.augusta publiskā piegādes līguma Nr. DMV-17-245-lī „Par egļu zaru iegādi Rīgas
pilsētas pašvaldības kapsētām”
grozījumiem
Rīgā

2018.gada 28.februārī

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
Valts Neilands, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā –
Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkumu „Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības
kapsētām” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/29), rezultātiem, 2017.gada 15.augusta publiskā piegādes
līguma Nr. DMV-17-245-lī „Par egļu zaru iegādi Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām” (turpmāk –
Līgums) 5.12., 7.1.punktu un Piegādātāja 2018.gada 9.februāra vēstuli (Rīgas pilsētas pašvaldībā
reģistrēta 2018.gada 13.februārī ar reģistrācijas Nr.DMV-18-1066-pi), vienojas veikt sekojošus
grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā minēto Preci gadā tiek noteiktas kā līgumcena
21724.82 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit četri euro un 82 centi). Līgumcenā
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Piegādātājs parakstot šo līgumu apliecina, ka
nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.”
2. Izteikt pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā.
3. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 1.martā.
4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei.
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV 1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
Luminor Bank AS
Konta Nr.LV02NDEA0023300005020
Kods: NDEALV2X

Valts Neilands
“Purenes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,
LV-3040
Nod. maks. reģ.Nr.: 17109110029
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
valts.neilands@gmail.lv
Tālrunis: 28628955
Konta Nr. LV04HABA0551034043647
AS Swedbanka
Kods: HABALV2X

Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

_____________________________
V.Neilands
z.v.
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Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Darbu veids
1
Egļu zaru piegāde Rīgas pilsētas
pašvaldības kapsētām par periodu
No 15.08.2017. līdz 28.02.2018.
Egļu zaru piegāde Rīgas pilsētas
pašvaldības kapsētām par periodu
No 01.03.2018. līdz 14.08.2018.
KOPĀ:

Cena par 1 egļu
zaru paku (60
egļu zari) EUR
(bez PVN)
2

Paredzamais
egļu zaru paku
skaits gadā

Summa
paredzamajam
apjomam EUR

3

4=2*3

PVN (21%)
Kopā ar PVN:
1.
2.

Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;
Preci Piegādātājs piegādās bez avansa saņemšanas

PASŪTĪTĀJS

Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

PIEGĀDĀTĀJS

____________________________
V.Neilands

