GROZĪJUMI Nr.___________________
2014. gada 3. decembra līgumā Nr.4-1.7/2014-193
par videonovērošanas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu
Rīgā,

2016. gada 3.decembrī

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrācijas Nr.50003590021, juridiskā adrese Baznīcas iela
19/23, Rīga LV-1010 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), valdes priekšsēdētājas Ingas Cerbules un valdes
locekļu Jāņa Kosīša un Ineses Šnepstas personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses,
un
SIA „Baltic Builder Group”, reģistrācijas Nr.40103353371, juridiskā adrese Tēraudlietuves
iela 22, Rīga, LV-1026 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes locekļa Roberta Ņestrojeva personā,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti
Puses un Puse, ievērojot 2014. gada 3. decembrī starp Pusēm noslēgto līgumu Nr. 4-1.7/2014-193 par
videonovērošanas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu (turpmāk tekstā – Līgums),
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas par šādiem grozījumiem
Līgumā (turpmāk tekstā – Grozījumi):
1. Ar 2016.gada 3.decembri izteikt Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:
“Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Pasūtītājs saskaņā ar tā
rīkotā iepirkuma par Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma iegādi, kas tiek rīkots pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likumu, rezultātiem ir noslēdzis līgumu ar attiecīgā iepirkuma uzvarētāju, un
pilnīgai Līgumā noteikto abpusējo saistību izpildei.”
2. Citi Līguma nosacījumi netiek grozīti.
3. Grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā visu Līguma
darbības laiku.
5. Grozījumi sastādīti uz 1 (vienas) lapaspuses, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku,
un atrodas pa 1 (vienam) eksemplāram pie katras no Pusēm.
Pasūtītājs
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Reģ. Nr. 50003590021
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV85NDEA0000082582494
Tālrunis 67105106; fakss 67105109
e-pasts: rpb@riga.lv

Izpildītājs
SIA „SIA „Baltic Builder Group”
Reģ.Nr.40103353371
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026
AS Citadele banka
Konts: LV16PARX0019022880001
Tālrunis: 27775614, fakss: 67886986
e-pasts: info@balticbuilder.lv

Pasūtītāja vārdā

Izpildītāja vārdā

____________________ I.Cerbule

__________________ R.Ņestrojevs

____________________ J.Kosītis
____________________ I.Šnepsta

