VIENOŠANĀS Nr.1
par 2021. gada 14. jūlija publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-21-197-lī “Par ceļu remontdarbiem
Rīgas pašvaldības Lāčupes un Bolderājas kapsētās” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (06.10.2021.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk – 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, Rīgas domes 2011. gada
18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, un
SIA “KALISTA”, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 3, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052,
Latvija, reģistrācijas Nr. 40003513764, valdes priekšsēdētāja Kārļa Salmiņa personā, kurš rīkojas
uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, no otras puses, bet abi kopā
turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Ceļu remontdarbi
Rīgas pašvaldības Lāčupes un Bolderājas kapsētās” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/34)
rezultātiem, 2021. gada 14. jūlija publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-21-197-lī “Par ceļu
remontdarbiem Rīgas pašvaldības Lāčupes un Bolderājas kapsētās” (turpmāk – Līgums) 5.10. un
9.3. apakšpunktu, Pakalpojuma sniedzēja 2021. gada 30. septembra vēstuli (Pasūtītāja vēstules
lietvedības reģistrācijas Nr. DMVK-21-102-sd) un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Kapsētu pārvaldes 2021. gada 5. oktobra vēstuli Nr. DMVK-21-151-dv, Puses bez viltus, maldības
un spaidiem, vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:
1.
-

Izteikt Līguma 1.2. apakšpunktu 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 – “Būvniecības koptāme”;
pielikumu Nr.4– “Kopsavilkuma aprēķini pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1”;
pielikumu Nr.5 – “Lokālā tāme: Lāčupes kapsēta, Baltegļu iela 41”;
pielikumu Nr.6– “Lokālā tāme: Bolderājas kapsēta, Mazā Kleistu iela 16”;
pielikumu Nr.7 – “Būvniecības koptāme (papildus darbi)”;
pielikumu Nr.8 – “Kopsavilkums (papildus darbi)”;
pielikumu Nr.9 – “Lokālā tāme Nr. 1 - Lāčupes kapsēta, Baltegļu iela 41 (papildus darbi)”;
pielikumu Nr.10 – “Lokālā tāme Nr. 2 - Bolderājas kapsēta, Mazā Kleistu iela 16 (papildus
darbi)”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2.

Izteikt Līguma 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3. Šī līguma pielikumi Nr.3 “Būvniecības koptāme”, Nr.4“Kopsavilkuma aprēķini pa
būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1”, Nr.5 “Lokālā tāme: Lāčupes kapsēta,
Baltegļu iela 41”, Nr.6 “Lokālā tāme: Bolderājas kapsēta, Mazā Kleistu iela 16”, Nr. 7
“Būvniecības koptāme (papilddarbi)”, Nr. 8 “Kopsavilkums (papilddarbi)”, Nr. 9 “Lokālā
tāme: Lāčupes kapsēta, Baltegļu iela 41 (papildus darbi)”, Nr. 10 “Lokālā tāme: Bolderājas
kapsēta, Mazā Kleistu iela 16 (papildus darbi)”, ir pievienoti līgumam kā atsevišķas teksta
datnes.

3.

Izteikt Līguma 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena –
61612.98 EUR (sešdesmit viens tūkstotis seši simti divpadsmit euro un 98 centi). Norādītā
summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas
sastāda 12938.73 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro un 73 centi),
valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”
4.

Pusēm ir saistošas visas Līgumā tām paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos
Nr.1.

5.

Šī vienošanās Nr. 1 ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās
Nr. 1 parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski
parakstītā vienošanās Nr. 1 glabājas pie abām Pusēm.

6.

Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija
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. LV58RIKO0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Direktora p.i. Edijs Pelšs*

PAKALOJUMA SNIEDZĒJS
SIA „KALISTA”
Tīnūžu šoseja 3, Ikšķile, Ogres novads, LV5052, Latvija
Tālrunis: 267291610
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
info@kalista.lv
Nod. maks. reģ.Nr. 40003513764
PVN reģ.Nr.: LV40003513764
Konta Nr. LV40UNLA0050000010995
AS “SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Valdes priekšsēdētājs Kārlis Salmiņš*
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* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

