VIENOŠANĀS Nr.1
par 2019.gada 7.novembra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-19-289-lī “Par
kokaugu vainagu kopšanu Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās Daugavas
labajā krastā (1.daļa)” grozījumiem
Rīgā
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (17.04.2020.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 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”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA „Arborists”, valdes locekles Ingas Šmites personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu
pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs
atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un
izglītības iestāžu teritorijās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/33) 1.daļas rezultātiem, SIA
„Arborists”, 2020.gada 18.marta vēstuli “Poziņojums par kokoku vainagu kopšanu Rīgas pilsētas
ielu un izglītības iestāžu teritorijās Daugavas labajā krastā saitībā ar Līgumu Nr. DMV- 19-289-lī”
(Rīgas pilsētas pašvaldības dokumenta reģistrācijas Nr.DMV-20-1373-sd), 2019.gada 7.novembra
publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-19-289-lī “Par kokaugu vainagu kopšanu Rīgas pilsētas
ielu un izglītības iestāžu teritorijās Daugavas labajā krastā (1.daļa)” (turpmāk - Līgums) 4.11.2. un
6.2.punktu, 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 – „Tehniskā specifikācija”;
- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”,
- pielikumu Nr.3 – “Izmaiņu tāme”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”
2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena –
28750.48 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 48 centi) un PVN 21% 6037.60 EUR (seši tūkstoši trīsdesmit septiņi euro un 60 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) –
34788.08 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 08 centi).
Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”
3. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Izpildītājam šī līguma Darba izpilde ir jāveic līdz 2020.gada 30.jūlijam
(ieskaitot). Šis līgums stājas spēkā pēc tā reģistrēšanas Rīgas domes Vienotās lietvedības
lietojumprogrammā “Līgumi”.”
4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
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6. Pušu rekvizīti un paraksti:
6.1. 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. LV31NDEA0023300005080
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Direktors A.Aļeksejenko

6.2. IZPILDĪTĀJS
SIA „ARBORISTS”
L.Laicena iela 2, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 29180071
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
arborists@arborists.lv
Nod. maks. reģ.Nr.45403011702
Konta Nr.LV89UNLA0050010908645
AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X

Valdes locekle I.Šmite
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