VIENOŠANĀS Nr.1
par 2018.gada 16.februāra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-60-lī „Par pārvietojamo tualešu
apkalpošanu un nomu Rīgas pašvaldības kapsētās” grozījumiem
Rīgā

2019.gada 13.martā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 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”, no vienas puses un
SIA „Toi Toi Latvija”, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, pilnvarotās personas Maijas Meļķes
personā, kura rīkojas uz 2019.gada 2.janvāra pilnvaras Nr.TOI-2019/07 pamata, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkumu „Pārvietojamo tualešu apkalpošana
Rīgas pašvaldības kapsētās” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/05), 2018.gada 16.februāra
publiskā
pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-60-lī „Par pārvietojamo tualešu apkalpošanu un nomu Rīgas pašvaldības
kapsētās” (turpmāk tekstā - Līgums) 6.2.punktu, un Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija” norādīto
tualešu skaita palielinājuma iespējamību, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Maksimālā kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu gadā tiek noteikta kā
līgumcena – 8148.00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 00 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis 21% - 1711.08 EUR (viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit euro un 08 centi), kopā (t.sk.
PVN 21%) – 9859.08 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 08 centi). Līgumcenā
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums”
jaunās redakcijās.
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: 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. LV02NDEA0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
SIA „Toi Toi Latvija”
Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67577777, 28319616
e-pasta adrese: maija.melke@toitoi.lv
Nod.maks. reģ.Nr. 40003673092
Konta Nr.: LV66HABA0551006923368
AS Swedbank
Kods: HABALV22

Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.
parakstīja direktora p.i. K.Ermansone

Pilnvarotā persona____________________
M.Meļķe
z.v.

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās”
identifikācijas Nr. RD DMV 2018/05
PAKALPOJUMA APRAKSTS
1. Pretendents nodrošina 35 pārvietojamo bio-tualešu apkalpošanu pēc apstiprinātā grafika.
2. Pretendents nodrošina 28 bio-tualešu piegādi, uzstādīšanu, nostiprināšanu un nomu līguma
darbības laikā.
Bio-tualešu sadalījums pa kapsētām
Mājokļu un vides
Nr.p.k.
Kapsēta
departamenta
tualetes, gab.
1.
I Meža kapsēta (Aizsaules iela 2a)
2.
II Meža kapsēta (Gaujas iela 4)
1
3.
Miķeļa kapsēta (Gaujas iela 12)
4.
Raiņa kapsēta (Aizsaules iela 1a)
5.
Sarkandaugavas kapsēta (Nesaules iela 1)
1
6.
Jaunciema kapsēta (Jaunciema 8.šķērslīnija
2
10)
7.
Pļavnieku kapsēta (Lubānas iela 100)
8.
Matīsa kapsēta (Mazā Matīsa iela 1)
1
9.
Bolderājas kapsēta (Kleistu iela 80)
10.
Lāčupes kapsēta (Buļļu iela 82)
1
11.
Jaunā ebreju kapsēta (Lizuma iela 4)
1
12.
Ziepniekkalna kapsēta (Mālu iela 19)
13.
Pleskodāles kapsēta (Kukšu iela 2)
14.
Torņkalna kapsētā (Torņkalna ielā 3/5)
KOPĀ:
7
* - Nomājamo tualešu skaits var mainīties 10% apmērā.
3.
1)
2)
4.

Nepieciešamās
nomas tualetes,
gab.*
2
3
2
1
3
5
1
4
2
2
1
1
1
28

Pakalpojumā ietilpst:
Bio-tualešu apkope, kurā ietilpst:
fekāliju izsūkšana;
dezinfekcija, koncentrātu uzpildīšana;
tualetes mazgāšana;
tualetes papīra uzlikšana.
Bio-tualetes tehniskie parametri:
250-280 litru liels rezervuārs 500-600 apmeklējumiem;
ventilācijas caurule;
paliknis no elastīgas plastmasas ar iespēju nostiprināt pie pamatnes;
komplekts ar klozetpodu un pisuāru;
piekaramās atslēgas ausis (dzelzs).
Ja līguma darbības laikā nomātā pārvietojamā bio-tualete tiek bojāta, tās remontu vai nomaiņu
Pretendents veic par saviem līdzekļiem.
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5. Pasūtītājam ir tiesības atcelt vai pieteikt apkopi par to brīdinot izpildītāju vismaz vienu darba
dienu iepriekš.
PASŪTĪTĀJS

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

Direktors______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

Pilnvarotā persona____________________
M.Meļķe
z.v.
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