VIENOŠANĀS Nr.1
par 12.10.2020. publiskā piegādes līguma Nr. DMV-20-212-lī „Par koku dižstādu un krūmu stādu
iegādi” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (22.10.2020.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības
nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA “Stādaudzētava Blīdene”, valdes priekšsēdētāja Rinalda Ruļļa personā, turpmāk tekstā –
Piegādātājs, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā –
Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
(identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38) rezultātiem, pamatojoties uz 12.10.2020. publiskā piegādes
līgums Nr. DMV-20-212-lī „Par koku dižstādu un krūmu stādu iegādi” (turpmāk - Līgums)
5.9.3.apakšpunktu un 8.1.punktu, SIA “Stādaudzētava Blīdene” 16.10.2020. vēstuli Nr.DMV-20-5500sd un SIA “Rīgas meži” 16.10.2020. vēstuli Nr.SRM-20-549-nd “Par stādu piegādi Krasta ielā”,
vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma pielikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šī līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādes termiņš ir līdz 05.11.2020. (ieskaitot).
Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā
“Līgumi 1”. Pasūtītājs informē Piegādātāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu.”
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
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,
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV87RIKO0023300005080
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
SIA “Stādaudzētava Blīdene”
„Namalauki”, Blīdenes pag., Brocēnu novads,
LV-3852
Tālrunis: 63864252
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
info@stadiblidene.lv
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003643435
PVN maksātāja Nr.: LV40003643435
Bankas
konta
Nr.:
LV53HABA0551016829339
Banka: AS SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22

Direktors A.Aļeksejenko

Valdes priekšsēdētājs R.Rullis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

