VIENOŠANĀS Nr.1
par publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-231-lī
Par meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanu Spilves polderī, Rīgā
grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs),
direktora p.i. Ingas Gulbes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada
18.janvāra nolikumu Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un
pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētajā 29.06.2021.rīkojumu Nr. RD-21- 181-p
“Par E.Pelša atvaļinājumu”– un
SIA “RR NORD”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Andreja Laškova
personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un
katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Rīgas domes 2018.gada 28.marta lēmuma
Nr.1009 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas
2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 12.punktu un Rīgas
domes 2020.gada 19.jūnija lēmumu Nr.424 “Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu
izlietojuma programmas 2020.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma
3.punktu, atklātā konkursa “Meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošana
Spilves polderī, Rīgā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/30), rezultātiem un Rīgas
domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 07.07.2021. vēstuli Nr.DMV21-2007-dv “Par grozījumiem publiskajā būvdarbu līgumā ”, vienojas izdarīt šādus
grozījumus publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-231-lī:
1. Papildināt Līguma 1.2.apakšpunktu ar vārdiem:” – pielikumu Nr.7 “Apjomu un
veicamo darbu korekcija””;
2. Papildināt Līguma 1.2.apakšpunktu ar vārdiem:” – pielikumu Nr.8 “Būvniecības
koptāme ar papildus darbiem””;
3. Papildināt Līguma 1.2.apakšpunktu ar vārdiem:” – pielikumu Nr.9
“Kopsavilkums””;
4. Izteikt Līguma 3.1.3.apakšpunktu jaunā redakcijā: “3.1.3. līgumcenu, kas noteikta
- 26 735.32 EUR (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un 32
centi) apmērā (norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli 21%
apmērā, kas sastāda – 5 614.42 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrpadsmit euro
un 42 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā) veic no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas “Meliorācijas
sistēmu apsaimniekošana”, konta Nr. LV24RIKO0023300005050;”;

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. Vienošanās
parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.
4.1. Pasūtītājs:

4.Pušu rekvizīti un paraksti
4.2. Izpildītājs:

Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451
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.LV21RIKO0020100001100
(Rīgas vides aizsardzības fonds)
Konta Nr. LV24RIKO0023300005050
(Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

SIA “RR Nord”
Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002
Tālrunis 67704350
E-pasts elektronisko dokumentu
saņemšanai: info@rrnord.com
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003629944
PVN maksātāja Nr.: LV40003629944
Konta Nr.: LV39 RIKO 0002 0131 8900 7
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. I.Gulbe

Valdes loceklis A.Laškovs

