VIENOŠANĀS Nr.1
par 2021. gada 11. maija publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-21-129-lī „Par pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (06.08.2021.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs)
direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar 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 “Posiitum”, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 46a-7, Rīga, LV-1029, Latvija,
reģistrācijas Nr. 40203163586, valdes locekļa Renāra Rutka personā, kurš rīkojas uz statūtu
pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet
katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
atjaunošana” identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12, rezultātiem, 2019.gada 28.augusta Vispārīgo
vienošanos Nr. DMV-19-238-lī, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Nr.21, 2021. gada 11. maija
publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-21-129-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
atjaunošanu” (turpmāk - Līgums) 8.2. punktu, SIA “Posiitum” 2021.gada 2. augusta vēstuli
Nr.08/2021-001 (RDLIS reģistrācijas Nr.DMV-21-5214-sd), 2021.gada 4.augsuta vēstuli
Nr.08/2021-001 ((RDLIS reģistrācijas Nr.DMV-21-5340-sd) un Pasūtītāja 2021. gada 6. augusta
vēstuli Nr. DMV-21-3996-nd, vienojas bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu
prasības, veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 1. sadaļu “Līguma priekšmets” jaunā redakcijā:
“1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Rīga, Auduma iela 31-6, Brīvības gatve 371-61, Brīvības gatve 451-7, Kastrānes iela 1, k-1 - 28,
Sergeja Eizenšteina iela 37- 26, atjaunošanu, (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma
noteikumiem.
1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
- pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme”;
- pielikumu Nr.4 – “Lokālā tāme Nr.1”;
- pielikumu Nr.5 – “Lokālā tāme Nr.2”;
- pielikumu Nr.6 – “Lokālā tāme Nr.3”;
- pielikumu Nr.7 – “Lokālā tāme Nr.4”;
- pielikumu Nr.8 – “Lokālā tāme Nr.5”;
- pielikumu Nr.9 – “Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1 (ar izmaiņām)”;
- pielikumu Nr.10 – “Apjomu un veicamo darbu korekcija (pielikums Nr.48)”;
- pielikumu Nr.11 – “Apjomu un veicamo darbu korekcija (pielikums Nr.49)”;
- pielikumu Nr.12 – “Apjomu un veicamo darbu korekcija (pielikums Nr.50)”;
- pielikumu Nr.13 – “Apjomu un veicamo darbu korekcija (pielikums Nr.51)”;
- pielikumu Nr.14 – “Apjomu un veicamo darbu korekcija (pielikums Nr.42)”;
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”
2. Izteikt Līguma 4.1. punktu jaunā redakcijā:
“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena –
78 128,75 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 75 centi).
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Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā,
kas sastāda – 16 407,04 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņi euro un 04 centi), valsts
budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas
izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
3. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 106 (viens simts
sešas) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai. Šis
līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas
lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē (nosūtot e-pastu uz 9.2. punktā
norādīto Izpildītāja e-pastu) Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas
numuru.”.
4. Papildināt Līgumu ar pielikumiem Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14. Šajā
punktā norādītie pielikumi šai vienošanai Nr.1 tiek pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.
5. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
6. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošiem
elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus.
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. LV45RIKO0023300005060
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

IZPILDĪTĀJS
SIA “Posiitum”
Zolitūdes iela 46a-7, Rīga, LV-1029
Tālrunis: 26141415
e-pasts: posiitum@posiitum.com
NMR kods: 40203163586
PVN reģ.Nr.: LV40203163586
Konta Nr.LT693500010005365704
UAB “PAYSERA LT”
Kods: EVIULT21XX

Direktora p.i. E.Pelšs*

Valdes loceklis R.Rutkis*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

