VIENOŠANĀS Nr.1
par 2020. gada 29. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-20-157-lī „Par egļu zaru iegādi
Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (25.08.2021.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk – Pasūtītājs) juridiskā adrese:
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360,
direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas 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 “Personāla Serviss”, (turpmāk tekstā – Piegādātājs), juridiskā adrese: Krones iela 56 61, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003996064,
prokūrista Mārtiņa Veidemaņa personā, kurš rīkojas uz 2016.gada 1.februāra prokūras pamata, no
otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkumu
„Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/25)
rezultātiem, 2020. gada 29. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-20-157-lī „Par egļu zaru
iegādi Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām” (turpmāk - Līgums) 5.10. un 7.1. punktu, Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes 2021. gada 19. augusta vēstuli Nr. DMVK – 21114-dv, kā arī ievērojot to, ka 2020. un 2021. gadā ir palielinājies bēru skaits, līdz ar to ir radusies
nepieciešamība palielināt Līguma 4.1. punktā noteikto līgumcenu, Puses vienojas bez viltus, maldības
un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1.

Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Kopējā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā minēto Preci gadā tiek noteiktas kā līgumcena
33748.00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) un
pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% - 7087.08 EUR (septiņi tūkstoši
astoņdesmit septiņi euro un 08 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 40835.08 EUR (četrdesmit
tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 08 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas
saistītas ar šī līguma izpildi.”

2.

Izteikt Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šis līgums stājas spēkā 09.10.2020. un ir spēkā līdz 31.08.2021. (ieskaitot).”

3.

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

4.

Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Šī vienošanās
parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus.

Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453
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,
5.

IZPILDĪTĀJS
SIA “Personāla Serviss”
Krones iela 56 - 61, Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 29392929
E-pasts e-dokumentu saņemšanai:
info@persos.lv
Reģ.Nr.40003996064
PVN reģ.Nr.: LV40003996064
Konta Nr. LV83HABA0551034097321
AS Swedbanka
Kods: HABALV2X

2
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV58RIKO0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Direktora p.i. E. Pelšs*

Prokūrists M.Veidemanis*

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

