VIENOŠANĀS Nr.1
par 2019.gada 15.maija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-19-140-lī „Par infrastruktūras
atjaunošanu Jaunatnes dārzā, Rīgā” grozījumiem
Rīgā

2019.gada 18.septembrī

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, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92
„Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses, un
SIA “ROADEKS”, valdes priekšsēdētāja Ulda Klapera personā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs),
kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi –
Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā”
(identifikācijas Nr. RD DMV 2019/10) rezultātiem un Rīgas domes 2019.gada 24.aprīļa lēmuma
Nr.2210 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2019.gada pirmās kārtas
projektiem apstiprināšanu” pielikuma 3.punktu un 2019.gada 15.maija publiskā pakalpojuma līguma
Nr. DMV-19-140-lī „Par infrastruktūras atjaunošanu Jaunatnes dārzā, Rīgā” 4.11.2. apakšpunktu un
8.3.punktu (turpmāk tekstā - Līgums) un SIA “Roadeks” 2019.gada 22.augusta vēstuli Nr.BVD-12-163,
vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā”
“1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:
- pielikumu Nr.1 – „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.2 – “Atklātā konkursa nolikums”;
- pielikumu Nr.3– “Tehniskā specifikācija”;
- pielikumu Nr.4 – „Būvniecības koptāme”;
- pielikumu Nr.5 – „Kopsavilkuma aprēķins Nr.1”;
- pielikumu Nr.6 – „Lokālā tāme Nr.1”;
- pielikumu Nr.7 – „Lokālā tāme Nr.2”;
- pielikumu Nr.8 – „Grafiks”;
- pielikumu Nr.9 – „ Būvniecības koptāme (jaunā redakcijā)”;
- pielikumu Nr.10 – „Lokālā tāme Nr.1 (jaunā redakcijā)”;
- pielikumu Nr.11 – „Lokālā tāme Nr.2 (jaunā redakcijā)”;
- pielikumu Nr.12 – „Papilddarbu lokālā tāme Nr. 3”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”
2.
Izteikt Līguma 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.2. infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā (šī līguma pielikuma Nr.3
“Tehniskās specifikācija” 3. līdz 33.punkts) ir noteikta, kā līgumcena – 297147.99 EUR (divi simti
deviņdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro un 99 centi). Norādītā summa neietver
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 62401.08 EUR
(sešdesmit divi tūkstoši četri simti viens euro un 08 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav
paredzēts. Šī līguma pielikumā Nr.7 „Lokālā tāme Nr.2”, noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Šī
līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvniecības darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.”
3.
Izteikt Līguma 3.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6.2. atlīdzību, kas noteikta kā līgumcena – 64347.19 EUR (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti
četrdesmit septiņi euro un 19 centi) un PVN 21% – 13512.91 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti
divpadsmit euro un 91 cents), kopā (t.sk. PVN 21%) – 77860.10 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši
astoņi simti sešdesmit euro un 10 centi) apmērā veic no Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kods: NDEALV2X, konta Nr.LV62NDEA0020100001100, saskaņā ar
Rīgas domes 2019.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.2210 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu
izlietojuma programmas 2019.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 3.punktu.
Izpildītājs, sagatavojot rēķinu speciālajās atzīmēs, izmanto šajā punktā norādītos maksātāja rekvizītus.
Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
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4.
vienošanos.

Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo

5. 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.LV33NDEA0020100001040 (Rīgas
pilsētas infrastruktūras fonds)
Konta Nr.Nr.LV62NDEA0020100001100 (Rīgas
vides aizsardzības fonds)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
SIA „ROADEKS”
Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046
Tālrunis: 67619037, fakss: 67808652
Nod.maks.Reģ.Nr.40003371968
PVN reģ.Nr.: LV40003371968
Konts: LV93NDEA0000083146017
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
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