VIENOŠANĀS Nr.1
Par 2017.gada 25.oktobra būvdarbu līguma Nr.DMV-17-296-lī „Par Rīgas pašvaldības Matīsa
kapsētas ceļa remontu”, grozījumiem
Rīgā

2017.gada 7.decembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora p.i. Ingas
Ivanovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas
domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un
AS „Ceļu pārvalde”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, pilnvarotās personas Eldaniza Mamedova
personā, kurš rīkojas uz 2014.gada 16.jūnija universālpilnvaras (izdevusi zvērināta notāre Ingūna
Bobrovska, iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6041) pamata, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Ceļu remonts Rīgas
pašvaldības Matīsa kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2017/40) rezultātiem un 2017.gada 25.oktobra
būvdarbu līguma Nr.DMV-17-296-lī „Par Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētas ceļa remontu” (turpmāk –
Līgums) 7.3.punktu, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma pielikumus Nr.3 „Būvniecības koptāme”, pielikumu Nr.4 – „Kopsavilkuma
aprēķins” un pielikumu Nr.5 – „Lokālā tāme Nr.1-1” jaunā redakcijās, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Maksimālā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena –
13314.72 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 72 centi) un PVN 21% - 2796.09 EUR
(divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro un 09 centi), kopā ar PVN 21 % - 16110.81 EUR
(sešpadsmit tūkstoši viens simts desmit euro un 81 cents). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas
saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
4. 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: 67012451; fakss: 67012471
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
dmv@riga.lv
Nod. maks. reģ.Nr.: 90000350215
Konta Nr.LV02NDEA0023300005020
LUMINOR Bank AS
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
AS „Ceļu pārvalde”
Duntes iela 15a, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 67629431; fakss: 67860223
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
cp@celuparvalde.lv
Nod. maks. reģ. Nr.:40003034263
AS Citadele banka
Konta Nr. LV11PARX0000959381011
Kods: PARXLV22

Direktora p.i. ______________________
I.Ivanova
z.v.

Pilnvarotā persona____________________
E.Mamedovs
z.v.

