VIENOŠANĀS Nr.1
par 2021. gada 25. maija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-21-150-lī „Par dokumentācijas
izstrādi projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma
izbūve” un autoruzraudzību (Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas
projektiem 2.daļa)” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums
(26.10.2021.)
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
SIA “Fixman”, juridiskā adrese: Vienības gatve 87C-4, Rīga, LV-1004, Latvija,
reģistrācijas Nr. 40003910812 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) valdes priekšsēdētāja
Mika Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Dokumentācijas
izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem” (identifikācijas Nr. RD DMV
2021/25) rezultātiem un 2021. gada 25. maija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-21-150-lī
„Par dokumentācijas izstrādi projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un
vingrošanas laukuma izbūve” un autoruzraudzību (Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas
līdzdalīgās budžetēšanas projektiem 2.daļa)” (turpmāk - Līgums) 9.2. apakšpunktu, SIA “Fixman”
2021. gada 25. oktobra e-pasta vēstuli (RDLIS reģistrācijas Nr. DMV-21-5668-sd), vienojas bez
viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sekojošus grozījumus
Līgumā:
Izteikt Līguma 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.1. Darba - projekta “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un
vingrošanas laukuma izbūve” dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai Rīgas pilsētas
būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) ir 7 (mēneši) mēneši no šī līguma spēkā
stāšanās brīža.”
2.
Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
3.
Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar
drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski abpusēji
parakstītā vienošanās glabājas pie abām Pusēm.
4.
Pušu rekvizītu un paraksti:
PASŪTĪTĀJS
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
SIA “Fixman”
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija
Vienības gatve 87C-4, Rīga, LV-1004,
Tālrunis: 67012451
Latvija
e-pasts: dmv@riga.lv
Tālrunis: 26321299
Norēķinu rekvizīti:
E-pasts
elektronisko
dokumentu
Rīgas pilsētas pašvaldība
saņemšanai: miks@fixman.lv
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003910812
NMR kods: 90011524360
PVN maksātāja Nr.: LV 40003910812
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Bankas
konta
Nr.:
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
LV50UNLA0050012142702
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
Banka:AS SEB Banka
1.

2
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr.LV72RIKO0020100011240
(programma 01.24.00. “Rīgas pilsētas apkaimju
attīstības projektu īstenošanas programma
Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

Valdes priekšsēdētājs Miks Lukstiņš*

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

