VIENOŠANĀS Nr.2
par 2021. gada 08. maija publiskā pakalpojumu līguma Nr. DMV-21-125-lī „Par dižstādu
stādīšanu Rīga pilsētas ielu apstādījumos” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums
(08.10.2021.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53,
Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā –
Pasūtītājs) 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
VERDE S.R.L. pilnvarotās personas Baibas Veisa personā, kura rīkojas uz 2021. gada
21. aprīļa pilnvaras Nr. LAT-4 pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un
katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Dižstādu stādīšana Rīgas pilsētas ielu
apstādījumos” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/12) rezultātiem, 2021. gada 08. maija publiskā
pakalpojumu līguma Nr. DMV-21-125-lī „Par dižstādu stādīšanu Rīga pilsētas ielu apstādījumos”
(turpmāk – Līgums) 4.11. un 4.15. punktu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides
pārvaldes 2021. gada 6. oktobra vēstuli Nr. DMV-21-3056-dv “Par apstādījumu veidošanu pie
Anniņmuižas bulvāra 19, Rīgā”, vienojas bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo
aktu prasības, 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 – “Finanšu piedāvājums”;
- pielikumu Nr. 3 – “Atklātā konkursa nolikums” (šim līgumam pievienots, kā atsevišķa teksta
datne);
- pielikumu Nr. 4 – “Piedāvājums papildus darbiem (Ozolu (16 gab.) stādīšana pie
Anniņmuižas bulvāra 19)”, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2.

Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1. Atlīdzība par šajā līgumā paveikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – 94296.18 EUR
(deviņdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 18 centi) un pievienotās
vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% - 19802.20 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
divi euro un 20 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 114098.38 EUR (viens simts četrpadsmit
tūkstoši deviņdesmit astoņi euro un 38 centi) apmērā. 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 elektroniski latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām. Vienošanās
parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski
parakstīta vienošanās glabājas pie abām Pusēm.

5.

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-1539
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

IZPILDĪTĀJS
VERDE S.R.L.
SOVICO (MB) VIA DELLE RONCOLE
42/44 CAP 20845, ITALY
Tālrunis: +39 335 710 44 50
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
verde@verdesrl.net, baibaveisa@gmail.com
Vienotais reģistrācijas Nr.: MB-1699957
PVN maksātāja Nr.: IT 03746890965
(Itālija)
PVN maksātāja Nr. LV9001288915
(Latvija)
Bankas konta Nr.: IT 59 T 08901 33900
000000301703
Bank name: BBC VALLE DEL LAMBRO –
FILIALE DI SOVICO (MB) - ITALY
Bankas kods: ICRAITRRP10

Direktora p.i. E. Pelšs*

Pilnvarotā persona B. Veisa*
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

