VIENOŠANĀS Nr.1
par 2020.gada 30.jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-20-160-lī „Par Rīgas pašvaldības
kapsētu uzkopšanas darbiem” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums (11.02.2021.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Ingas
Gulbes 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”, Rīgas domes priekšsēdētāja
2021.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.RD-21-13-p “Par A. Aļeksejenko atstādināšanu” 4.punktu, no
vienas puses un
SIA „EKOZONA”, valdes locekļa Ineša Zaporožeca personā, kurš rīkojas uz sabiedrības
statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā –
Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas
darbi” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/24) rezultātiem, 2020.gada 30.jūlija publiskā pakalpojuma
līguma Nr.DMV-20-160-lī „Par Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbiem” (turpmāk tekstā Līgums) 4.8. un 6.2.punktu un ievērojot to, ka 2020. un 2021.gada ziemas sezonā Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā ir pastiprināti sniedzis sniegs līdz ar to ir palielinājies darbu apjoms, Puses
vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu gadā tiek noteikta kā
līgumcena – 39770.50 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 50 centi) un
PVN 21% - 8351.81 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un 81 cents), kopā (t.sk.
PVN 21%) – 48122.31 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 31 cents).
Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
3. Vienošanās Nr.1 ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
4. Pušu rekvizītu un paraksti:
4.1. PASŪTĪTĀJS
4.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments SIA “Ekozona”
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Juridiskā adrese: Mednieku iela 24-27, Ogre,
Tālrunis: 67012451
Ogres novads, LV-5001
e-pasts: dmv@riga.lv
Faktiskā adrese: Čuibes iela 6, Rīga, LV-1063
Norēķinu rekvizīti:
Tālrunis:67855256
Rīgas pilsētas pašvaldība
e-pasts: info@ekozona.lv
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas Nr.40103347286
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV40103347286
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Bankas konta Nr.LV41HABA0551029657514
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
AS Swedbanka
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
Bankas kods: HABALV22
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr.LV58RIKO0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Direktora p.i. I.Gulbe

Valdes loceklis I.Zaporožecs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

