VIENOŠANĀS Nr.1
par 2021. gada 10. augusta publiskā pakalpojumu līguma Nr. DMV-21-223-lī „Par bīstamu
situāciju novēršana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums
(20.08.2021.)
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, Rīgas
domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
nolikums” un Rīgas domes 2010. gada 24. augusta nolikumu Nr. 71 „Rīgas vides aizsardzības
fonda padomes nolikums", no vienas puses un
SIA "ZEMGALES SAULES KOKI", juridiskā adrese: Bebru iela 31 - 9, Jēkabpils,
Jēkabpils novads, LV-5201, reģistrācijas Nr. 45403050659 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes
priekšsēdētājs Jāņa Brūklena personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses,
bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma
“Bīstamu situāciju novēršana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos”, identifikācijas
Nr. RD DMV 2021/52, rezultātiem, 2021. gada 10. augusta publiskā pakalpojumu līguma Nr.
DMV-21-223-lī „Par bīstamu situāciju novēršana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu
apstādījumos” (turpmāk - Līgums) 7.2. punktu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldes 2021. gada 16. augusta vēstuli Nr.DMV-21-2439-dv un Rīgas domes 2021. gada
7. jūlija lēmuma Nr. 721 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas
2021. gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 3.punktu, vienojas bez viltus,
maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sekojošus grozījumus Līgumā:
1.

Izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā un papildināt Līgumu ar 3.1.1. un 3.1.2.
apakšpunktiem šādā redakcijā:
3.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu veic dalīti:
3.1.1. līgumcenas daļas – 38094.22 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit četri
euro un 22 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% - 7999.79 EUR
(septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 79 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) –
46094.01 (četrdesmit seši tūkstoši deviņdesmit četri euro un 01 cents) apmērā apmaksu veic
saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmu “Pilsētas apstādījumu uzturēšana
un apsaimniekošana”. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.
Avanss nav paredzēts.
3.1.2. līgumcenas daļas – 3305.78 EUR (trīs tūkstoši trīs simti pieci euro un 78 centi)
un PVN 21% - 694.21 EUR (seši simti deviņdesmit četri euro un 21 cents), kopā (t.sk. PVN
21%) – 3999.99 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) apmērā
apmaksu veic saskaņā ar Rīgas domes 2021. gada 7. jūlija lēmuma Nr. 721 „Par Rīgas vides
aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2021. gada pirmās kārtas projektiem
apstiprināšanu” pielikuma 3.punktu. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī
līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”

2.

Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

3.

Šī vienošanās Nr. 1 sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās
parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus.
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Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS
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. LV87RIKO0023300005080
(Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
apsaimniekošanas budžeta programma)
Konta Nr. LV21RIKO0020100001100
(Rīgas vides aizsardzības fonds)
4.

IZPILDĪTĀJS
SIA “ZEMGALES SAULES KOKI”
Bebru iela 31-9, Jēkabpils, Jēkabpils novads,
LV-5201
Tālrunis: 20008376
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
janisbruklens@inbox.lv
Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403050659
PVN maksātāja Nr.: LV45403050659
Bankas konta Nr.:
LV66HABA0551045061731
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV2X

Valdes priekšsēdētājs J.Brūklens*
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Direktora p.i. E.Pelšs*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

