VIENOŠANĀS Nr.1
par 2018.gada 9.aprīļa publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-18-109-lī „Par atkritumu
apsaimniekošanu Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās” grozījumiem
Rīgā

2019.gada 01.aprīlī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš
rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas
pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA “Pilsētvides serviss”, valdes locekļu Jurģa Ugora un Baibas Muhinas personās, kuri rīkojas
uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Atkritumu
apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/37) rezultātiem,
2018.gada 9.aprīļa publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-18-109-lī „Par atkritumu apsaimniekošanu
Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās” (turpmāk tekstā - Līgums) 2.15. un 7.2.punktu, SIA “Pilsētvides
serviss” 2018.gada 30.novembra vēstuli Nr.1-05-2018/286-p “Paziņojums Par nešķiroto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (Rīgas pilsētas pašvaldībā reģistrēta 2019.gada
21.februārī, ar reģistrācijas Nr.DMV-19-929-sd) un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas Padomes 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.131 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona tarifu”, vienojas veikt sekojošus grozījumus
Līgumā:
1. Izteikt Līguma pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā.
2. Puses vienojas, ka šī Līguma pielikumā Nr.2 “Finanšu piedāvājums” noteiktais izcenojums
par 1m3 atkritumu izvešanu (atkritumu apsaimniekošana, izvešana un noglabāšana poligonā (t.sk.
deponēšana)) tiek piemērots ar 2019.gada 1.janvāri un ir attiecināms uz atkritumiem, kas radušies sākot
no 2019.gada janvāra mēneša.
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar Vienošanos
Nr.1.
4. Vienošanās Nr.1 un Līguma pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums” ir sastādīti latviešu valodā
uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
5. Pušu rekvizīti un paraksti
4.1.PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv
Rēķina 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.LV02NDEA0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

4.2.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
SIA “Pilsētvides serviss”
Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055
Tālrunis: 67461592, fakss: 67462693
e-pasts: info@pilsētvide.lv
Nod. maks. reģ.Nr.: 40003244831
PVN reģ.Nr.: LV40003244831
Konta Nr.LV70NDEA0000083605338
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Valdes loceklis_____________________
J.Ugors
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