VIENOŠANĀS Nr.1
par 2018.gada 10.oktobra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-268-lī „Par
avārijas koku un zaru zāģēšanu Rīgas pašvaldības kapsētās” grozījumiem
Rīgā, 2018.gada 15.novembrī
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora
Anatolija Aļeksejenko personā, kurš darbojas pamatojoties uz Rīgas domes 2011.gada
1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas
domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
nolikums” un Rīgas domes 2010.gada 24.augusta nolikuma Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības
fonda padomes nolikums”, no vienas puses, un
SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, pilnvarotās personas Pētera Birzgaļa personā, kurš
rīkojas uz 2018.gada 02.janvāra pilnvaras Nr.P_004/17 pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs),
abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz 2018.gada
10.oktobra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-268-lī „Par avārijas koku un zaru
zāģēšanu Rīgas pašvaldības kapsētās” (turpmāk - Līgums) 6.2.punktu un Rīgas domes
2015.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.2487 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma
programmas 2015.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” programmas 24.punktu,
vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā un papildināt Līgumu ar 3.1.1. un
3.1.2.punktu šādās redakcijās:
“3.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu veic dalīti:
3.1.1. atlīdzību, kas noteikta kā līgumcena – 29020.31 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši
divdesmit euro un 31 cents) un PVN 21% – 6094.27 EUR (seši tūkstoši deviņdesmit četri
euro un 27 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 35114.58 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens
simts četrpadsmit euro un 58 centi) apmērā veic no Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta budžeta programmas “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”, Luminor
Bank AS, kods: NDEALV2X, konta Nr. LV02NDEA0023300005020. Līgumcenā iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.
3.1.2. atlīdzību, kas noteikta kā līgumcena – 10649.11 EUR (desmit tūkstoši seši simti
četrdesmit deviņi euro un 11 centi) un PVN 21% – 2236.31 EUR (divi tūkstoši divi simti
trīsdesmit seši euro un 31 cents), kopā (t.sk. PVN 21%) – 12885.42 EUR (divpadsmit
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 42 centi) apmērā veic no Rīgas vides
aizsardzības fonda līdzekļiem – Luminor Bank AS, kods: NDEALV2X, konta
Nr.LV62NDEA0020100001100, saskaņā ar saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 21.aprīļa
lēmumu Nr.2487 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas
2015.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” programmas 24.punktu. Izpildītājs,
sagatavojot rēķinu speciālajās atzīmēs, izmanto šajā punktā norādītos maksātāja rekvizītus.
Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
2. Papildināt Līgumu ar 3.8.punktu šādā redakcijā:
“3.8. Izpildītājam ir pienākums (sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvjiem) pirms rēķina
iesniegšanas precizēt bankas konta numuru, no kura tiks veikta faktiski izpildīto Darbu
apmaksa.”
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
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4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divas) lapas 2 (divos) eksemplāros,
pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453; 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 (Kapsētu
teritorijas uzturēšanas programma)
Konta Nr. Nr.LV62NDEA0020100001100 (Rīgas
vides aizsardzības fonds)
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
SIA „Vides Konsultāciju Birojs”
Juridiskā adrese: Rīga, Pils iela 7 – 11, LV1050
Biroja adrese: Ezermalas 28, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67557668, fakss: 67801703
e-pasts: birojs@vkb.lv
Nod. maks. reģ.Nr.40003282693
PVN reģ.Nr.: LV40003282693
Konta Nr.LV74HABA0001408032656
AS Swedbank
Kods: HABALV22

Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

Pilnvarotā persona___________________
P.Birzgalis
z.v.

2018.gada _____.________________

2018.gada _____.________________

