VIENOŠANĀS Nr.1
Par 2018.gada 23.marta pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-95-lī „Par Alberta laukuma labiekārtošanas
projekta izstrādi” grozījumiem
Rīgā

2018.gada 10.decembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas, atbilstoši Rīgas domes 2010.gada 24.augusta
nolikuma Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums", nodrošina Rīgas vides aizsardzības
fonda darbību, Vides pārvaldes priekšnieces Evijas Piņķes personā, kura rīkojas saskaņā Rīgas domes Mājokļu
un vides departamenta direktora 2016.gada 07.septembra rīkojumu Nr.DMV-16-264-rs “Par paraksta tiesību
piešķiršanu Rīgas vides aizsardzības fonda dokumentiem”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “BM-projekts”, valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības
statūtiem, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses un
katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmuma Nr.3772 „Par Rīgas vides
aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu”
pielikuma 11.punktu, iepirkuma “Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD
DMV2018/04) rezultātiem, 2018.gada 23.marta pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-95-lī „Par Alberta laukuma
labiekārtošanas projekta izstrādi” (turpmāk – Līgums) 8.5.punktu un SIA “BM-projekts” 2018.gada
16.novembra vēstuli (reģistrācijas Nr.DMV-18-5372-sd), vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 546 (pieci simti četrdesmit
sešas) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas
reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”.”
2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.4 “Darba grafiks” jaunā redakcijā.
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 iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
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. LV62NDEA0020100001100 (Rīgas vides
aizsardzības fonds)
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
SIA “BM-projekts”
Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 26191009
Nod. maks. reģ. Nr.: LV40103196966
e-pasta adrese: info@bm-projekts.lv
Konta Nr.LV33RIKO0002013267394
Luminor Bank AS
Kods: RIKOLV2X

Vides pārvaldes priekšniece ______________
E.Piņķe
z.v.

Valdes loceklis___________________
M.Blumentāls
z.v.

2018.gada _____.________________

2018.gada _____.________________

