VIENOŠANĀS Nr.3
Par 2018.gada 31.maija publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-18-168-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo
dzīvokļu Valdlauču ielā 10, Rīgā atjaunošanu” grozījumiem
Rīgā

2018.gada 28.novembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas
saskaņā ar 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 “FF”, valdes locekļa Ulda Roņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz
atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/46),
rezultātiem un 2018.gada 27.februāra Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-18-76-lī, 2018.gada 31.maija publiskā
būvdarbu līguma Nr. DMV-18-168-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Valdlauču ielā 10, Rīgā
atjaunošanu” (Nr.09) (turpmāk – Līgums) 8.2.punktu un SIA “FF” 2018.gada 27.novembra vēstuli Nr.08121/2018 (reģistrācijas Nr.DMV-18-5492-sd), vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Puses parakstot šo vienošanos apliecina, ka Līguma saistības ir turpinājušās no 2018.gada
26.novembra līdz šīs vienošanās parakstīšanas dienai.
2. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
- pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme”,
- pielikumu Nr.4 – “Kopsavilkuma aprēķins Nr.1”;
- pielikumu Nr.5 „Lokālā tāme Nr.1”;
- pielikumu Nr.6 „Lokālā tāme Nr.2”;
- pielikumu Nr.7 „Lokālā tāme Nr.3”;
- pielikumu Nr.8 „Lokālā tāme Nr.4”;
- pielikumu Nr.9 „Lokālā tāme Nr.5”;
- pielikumu Nr.10 „Lokālā tāme Nr.6”;
- pielikumu Nr.11 „Lokālā tāme Nr.7”;
- pielikumu Nr.12 „Lokālā tāme Nr.8”;
- pielikumu Nr.13 „Lokālā tāme Nr.9”;
- pielikumu Nr.14 „Lokālā tāme Nr.10”;
- pielikumu Nr.15 „Lokālā tāme Nr.11”;
- pielikumu Nr.16 „Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 (demontāžas darbiem, fasādes izveidei un vispār
veicamajiem darbiem)”;
- pielikumu Nr.17 “Lokālā tāme 2 (demontāžas darbi)”;
- pielikumu Nr.18 “Lokālā tāme 10 (fasādes darbi)”;
- pielikumu Nr.19 “Lokālā tāme Nr.3 (vispār veicamie darbi 1.kārta)”;
- pielikumu Nr.20 “Kopsavilkuma aprēķins Nr.2 (ārējā ūdens pieslēguma izveide un vispār
veicamie darbi)”;
- pielikumu Nr.21 “Lokālā tāme Nr.3 (vispār veicamie darbi 2.kārta)”;
- pielikumu Nr.22 “Lokālā tāme Nr.3 (ārējā ūdens pieslēguma izveide)”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”
3. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 720239.34 EUR
(septiņi simti divdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 34 centi). Norādītā summa neietver
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 151250.26 EUR (viens
simts piecdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro un 26 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
4. Izteikt Līguma 4.2.punktu un 4.2.1., 4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2. Puses vienojas, ka šī līguma 4.1.punktā noteiktā līgumcena tiks izmaksāta Izpildītājam
sekojošā kārtībā:
4.2.1. līgumcena, kas noteikta kā – 549701.75 EUR (pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
viens euro un 75 centi) bez PVN 21% tiks izmaksāta pēc Darbu pabeigšanas;
4.2.2. līgumcena, kas noteikta kā – 170537.59 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši pieci simti
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trīsdesmit septiņi euro un 59 centi) bez PVN 21% tiks izmaksāta līdz 2019.gada 01.februārim.”
5. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 15.decembrim.
Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas
lietojumprogrammā “Līgumi 1”.”
6. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
7. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 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: 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. LV86NDEA0023300005060
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

IZPILDĪTĀJS
SIA “FF”
Ceraukstes iela 21, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 6762884, fakss: 67628842
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
birojs@maw.lv
Reģistrācijas Nr. 40003670683
PVN reģ.Nr.: LV40003670683
AS SWEDBANKA
Konta Nr. LV80HABA0551006720095
Bankas kods: HABA LV22

Valdes loceklis ____________________
U.Ronis
z.v.

