VIENOŠANĀS Nr.1
Par 2018.gada 29.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-18-286-lī „Par pašvaldības īpašumā
esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem
Rīgā

2018.gada 4.decembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora p.i. Kristīnes Ermansones personā, kura
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” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2018.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.RD-18-184-p
“Par A.Aļeksejenko atvaļinājumu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu
veikšanu”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko 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 (piedāvājums Nr.6), 2018.gada 27.februāra Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-1876-lī, 2018.gada 29.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-18-286-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo
dzīvokļu atjaunošanu” (turpmāk – Līgums) 8.2.punktu un 2018.gada 29.novembra SIA “BMS Tehnoloģija”
vēstuli Nr.291118/V1 (reģistrācijas Nr.DMV-18-5577-sd), vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Svītrot Līguma 1.1.punktā vārdus un ciparus “Pirts ielā 13, dzīvoklis 47 (iepriekšējā adrese
Maskavas iela 108/110);”.
2. Svītrot Līguma 1.2.punktā vārdus un ciparus “pielikumu Nr.11 „Lokālā tāme Nr.159”;”.
3. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 10390.67 EUR
(desmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 67 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 2182.04 EUR (divi tūkstoši viens simts
astoņdesmit divi euro un 04 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
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.
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