VIENOŠANĀS Nr. SRM-17-625-lī/1
pie 03.10.2017. Vispārīgās vienošanās Nr. SRM-17-625-lī

Rīgā, 2017. gada 10.novembrī
SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003982628, juridiskā adrese: Ostas
prospekts 11,Rīga, LV-1034, centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029, tās
valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014.
pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM", vienotais reģistrācijas Nr.:
50103723071, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 16B, LV-1084, tās valdes locekļa Raul Palmsalu
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Līdzējs.
Ievērojot, ka:
(i) Saskaņā ar iepirkuma “Darba apģērbu piegāde SIA “Rīgas meži”vajadzībām” (iepirkumu
identifikācijas Nr. SIA RM 2017/41) 3.daļas rezultātiem Līdzēji 2017.gada 3.oktobrī ir
noslēguši Vispārīgo vienošanos Nr.SRM-17-625-lī (turpmāk - Līgums) par darba apavu
piegādi.
(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmajā daļā noteikts, ka iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteikto mērķi).
(iii) Starp Līdzējiem noslēgtās Vispārīgās vienošanās 15.1.punkts nosaka, ka visi Vienošanās
grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Pušu
pilnvaroto pārstāvju (ar paraksta tiesībām) parakstīti.
bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Vienošanos pie 2017.gada 3.oktobra
Vispārīgās vienošanās Nr.SRM-17-625-lī, vienojoties par sekojošo:
1. Līdzēji vienojas papildināt Vispārīgās vienošanās 4.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
4.1.Lai Vienošanās darbības laikā veiktu 4.1.1.-4.1.6.punktos norādītās darbības, Pasūtītājs
pilnvaro šādas atbildīgās personas:
Amata nosaukums
Vārda,
Kontaktinformācija
uzvārds
Pārdaugavas iecirkņa
Daina
tālr.Nr. 29154411, e-pasts:
speciāliste
Freimane
daina.freimane@riga.lv
Rīdzenes iecirkņa
Sanita Janetālr.Nr. 28348882, e-pasts: sanita.jane@riga.lv
speciāliste
Dārziņa
Projektu
Lāsma Apsīte
tālr.Nr. 26575091, e-pasts:
vadītāja/Mežsaimniecības
laasma.apsiite@gmail.com vai
daļas vadītāja palīdze
lasma.apsite@riga.lv
Mežizstrādes nodaļas
Intars Āboliņš tālr.Nr. 26516569, e-pasts:
vadītājs
intars.abolins@riga.lv
Zāģētavas vadītājs
Darba organizācijas un
kvalitātes uzraudzības
speciāliste

Andris Bērziņš
Ilze Pīrāga
Gremze

tālr.Nr. 29433293, e-pasts: a.berzins@riga.lv
tālr.Nr. 29149072, e-pasts: ilze.piraga@riga.lv

2. Līdzēji vienojas papildināt Vispārīgās vienošanās 6.2.punktu ar šādu papildu piegādes
adresi:
4
Kokzāģētava
Kokžāgētava “Norupe”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Norupe
3. Pārējā daļā Vispārīgās vienošanās teksts paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks.
Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Piegādātājam.

5. Līdzēju paraksti.
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”

Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priva
COM”

____________________/A.Tauriņš/
valdes priekšsēdētājs

____________________/ R.Palmsalu/
valdes loceklis

