VIENOŠANĀS Nr.1
Par 2019.gada 30.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-283-lī „Par Rīgas pašvaldības I Meža kapsētas
ceļa remontu” grozījumiem
Rīgā

2019.gada 6.decembrī
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. Kristīnes
Ermansones personā, kura 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” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.RD19-337-p “Par A.Aļeksejenko atvaļinājumu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora
pienākumu veikšanu”, no vienas puses un
SIA „GP Holding”, valdes locekles Zanes Paideres personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk
tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties
uz iepirkuma „Ceļa remontdarbi I Meža kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/38) rezultātiem, 2019.gada
30.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-283-lī „Par Rīgas pašvaldības I Meža kapsētas ceļa remontu”
(turpmāk – Līgums) 4.9. un 7.3.punktu un SIA “GP Holding” 2019.gada 4.decembra vēstuli (reģistrācijas
Nr.DMV19-6005-sd), 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 – „ Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 – „Būvniecības koptāme”;
- pielikumu Nr.4 – „Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem”;
- pielikumu Nr.5 – „Lokālā tāme Nr.1.”,
- pielikumu Nr.6 – “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”
2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Maksimālā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena –
82 853.78 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro un 78 centi). Norādītā summa
neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 17 399.29 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 29 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.
Avanss nav paredzēts.”
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
5. Pušu rekvizīti un paraksti:
5.1.PASŪTĪTĀJS
5.2. IZPILDĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
SIA „GP Holding”
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Vaidavas iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LVTālrunis: 67012451; fakss: 67012471
2160
e-pasts: dmv@riga.lv
Tālrunis: 26313872
e-pasts: info@gph.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.40103638943
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Konta Nr. LV64NDEA0000083850468
NMR kods: 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Kods: NDEALV2X
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
Direktora p.i. ______________________
Valdes locekle____________________
K.Ermansone
Z.Paidere
z.v.
z.v
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