LĪGUMS Nr. B2-2020/_____
par COVID-19 paraugu noņemšanas un transportēšanas barotņu piegādi molekulāri
bioloģisko testu veikšanai
Rīgā,
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA
ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas
Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 (turpmāk – Pircējs), kuru
saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars
Plūme, valdes loceklis Aleksejs Višņakovs un valdes loceklis Andis Pinkulis, un
SIA
“Hydrox”,
reģistrācijas
Nr.
__________,
juridiskā
adrese:
_____________________ (turpmāk – Piegādātājs), kuru saskaņā ar ______________ pārstāv __________________________, abi kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz Pircēja rīkotās iepirkuma procedūras „COVID-19 paraugu noņemšanas
un transportēšanas barotņu piegāde molekulāri bioloģisko testu veikšanai”, ID Nr. RAKUS
2020/148M (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir COVID-19 paraugu noņemšanas un transportēšanas barotņu
(turpmāk – Prece) piegāde molekulāri bioloģisko testu veikšanai Pircējam.
1.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt
Piegādātāja pienācīgi piegādāto Preci, kura noteikta Līguma Pielikumā Nr. 1 „Tehniskā
specifikācija- finanšu piedāvājums”.
1.3. Ja oriģināliepakojuma komplektācija neļauj piegādāt precīzu Preces daudzumu (skaitu),
tad jāpiegādā ne mazāk kā Pircējs ir pieprasījis.
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa ir līdz EUR 41 760,00 (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit
euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). PVN Puses piemēro
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. PVN izmaiņu gadījumā Puses
jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. Preces cena tiek noteikta
euro, atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir
norādīta Līguma Pielikumā Nr. 1.
2.2. Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi un izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Preces
ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.
2.3. Piegādātājam nav pretenziju, ka Pircējs iepērk tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams
Pircēja darbības nodrošināšanai.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Pircējs veic samaksu Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Pirkumu apmaksa tiek veikta ar bezskaidras naudas norēķiniem, pirkuma maksu ieskaitot
Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

3.3. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad banka ir pieņēmusi izpildei Pircēja
maksājuma uzdevumu.
4. Preces pasūtīšanas, piegādes un saņemšanas kārtība
4.1. Piegādes noteikumi – DDP (INCOTERM 2010).
4.2. Preču piegādes vietas:
4.2.1. stacionārs “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga;
4.2.2. stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga.
4.3. Preču pasūtīšanu veic stacionāra pilnvarotās personas:
4.3.1. stacionāra „Gaiļezers” ____________________--;
4.3.2. stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ____________________________-.
4.4. Preces pasūta elektroniski.
4.5.

Pircēja pilnvarotās kontaktperonas šī Līguma darbības laikā:
4.5.1. komunikācijai ar Piegādātāju - _________________________;
4.5.2. šī Līguma izpildes kontroles veikšanai – __________________________.

4.6. Piegādātāja pilnvarotā kontaktpersona: ____________________________________4.7. Pircējs Preces pasūta atbilstoši nepieciešamībai. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās,
pamatojoties uz Pircēja veiktiem iepriekšējiem pasūtījumiem, kas pamatojas uz Pircēja
rīcībā esošajiem Preces atlikumiem. Piegādātājs, saņemot pasūtījumu, ne vēlāk kā vienas
darba dienas laikā no Pircēja pasūtījuma nosūtīšanas dienas saskaņo Preces piegādi vai
atsaka piegādāt Preci, nosūtot Pircējam e-pastā rakstisku paziņojumu.
4.8. Katrā pasūtījumā Pircējs norāda pasūtāmās Preces nosaukumu, daudzumu un piegādes
vietu. Pasūtījumu apjomus un veikšanas intervālus Pircējs izvēlas pēc saviem ieskatiem.
4.9. Piegādātājs izpilda pasūtījumus, piegādājot visas pasūtījumos norādītās Preces ne vēlāk
kā piecu darba dienu laikā no attiecīgā pasūtījuma veikšanas dienas, ja vien Puses
konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.
4.10. Piegādātājs piegādā Preces Pircējam iepriekš saskaņojot precīzu Preces piegādes laiku ar
Pircēja pilnvaroto personu saskaņā ar Līguma 4.3. punktu.
4.11. Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu Pircēja telpā, kura norādīta šī Līguma
4.2. punktā, nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku.
Piegādātājs ir atbildīgs par Preces transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.
Piegādātājs ir tiesīgs Preces transportēšanas pakalpojumus nodot trešajām personām tikai
tādā gadījumā, ja tiek nodrošināti šī Līguma piegādes noteikumi, Piegādātājam
uzņemoties šajā Līgumā noteikto atbildību.
4.12. Preces nodošana un pieņemšana tiek apliecināta, abām Pušu pilnvarotām personām
saskaņojot Piegādātāja sagatavoto Preces pavadzīmi – rēķinu (turpmāk – Pavadzīme).
Pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, Preces identifikācija,
piegādāto Preču vienas vienības cena, piegādāto vienību skaits, PVN likme un kopējā
cena ar PVN. Vienā Pavadzīmē drīkst būt Preces tikai no viena līguma.
4.13. Ja Preces ražotājs veic noteiktas izmaiņas un Piegādātājs nespēj vairs piegādāt Līguma
Pielikumā Nr. 1 noteikto Preci, bet Piegādātājs var nodrošināt Iepirkuma procedūras
specifikācijai atbilstošu ekvivalentu preces piegādi par Iepirkuma procedūrā piedāvāto
vai zemāku cenu, Pircējs ir tiesīgs veikt Piegādātāja piedāvātās ekvivalentās preces
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pārbaudi un atbilstības gadījumā noslēgt rakstveida vienošanos par ekvivalentās preces
piegādi, izdarot grozījumus Līgumā.
5. Preces kvalitātes noteikumi, garantija un derīguma termiņš
5.1. Precei jābūt piegādātai iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu to pārvadāšanas un
glabāšanas laikā, atbilstoši Preces ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
5.2. Piegādātājs atbild par Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pircējam
visus ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
5.3. Precei jābūt individuāli iesaiņotai, ja nav noteiks citādāk, un jābūt marķētai ar ražotāja
firmas zīmi, preces kodu, derīguma termiņu, CE marķējumu un instrukciju latviešu
valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai.
5.5. Precei tiek dota garantija līdz Preces derīguma termiņa beigām.
5.6. Piegādāto Preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma
termiņa laika.
5.7. Pircējs, konstatējot, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem (turpmāk – Trūkumi),
sagatavo un uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu nosūta pretenziju par konstatētajiem
Preces Trūkumiem un nepilnībām (turpmāk – Pretenzija).
5.8. Piegādātājs par saviem līdzekļiem apmaina Preces, par kurām saskaņā ar Līguma
5.7. punktu sagatavota Pretenzija, pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām
Precēm, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no Pretenzijas nosūtīšanas dienas vai citā
Pusēm abpusēji saskaņotā laikā. Gadījumā, ja Piegādātājs nespēj nekvalitatīvas Preces
aizstāt ar kvalitatīvām Precēm šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājs sedz Pircējam
radītos zaudējumus par visu Piegādātājam atpakaļ nodoto nekvalitatīvo Preču apjomu.
5.9. Šī Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam pienākumu novērst Preces Trūkumus un
atkārtoti nodot Preci Pircējam Līgumā noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu
Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (Līguma 5.8. punkts) pagarināšanai un
līgumsoda nepiemērošanai.
5.10. Jautājumus par Pretenzijā norādīto neatbilstības pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie
pārstāvji Preču Pretenzijas sastādīšanas brīdi. Ja Pušu pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir
tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumus apmaksā Piegādātājs
gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Preces bojājuma rašanās iemesls nav Pircēja vaina. Ja
neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces bojājums radies Pircēja vainas dēļ, neatkarīgā
eksperta pakalpojumus apmaksā Pircējs.
6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1. Piegādātājam ir pienākums:
6.1.1. veikt savlaicīgu Preces piegādi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
6.1.2. piegādāt Preci
piedāvājumam;

atbilstoši

Piegādātāja

Iepirkuma

procedūrā

izteiktajam

6.1.3. piegādāt Preci ne dārgāk par Līguma Pielikumā Nr. 1 norādīto cenu visā Līguma
darbības laikā;
6.1.4. ja Piegādātājs piegādā kvalitātes prasībām neatbilstošu Preci un neatbilstība tiek
atklāta pēc Preces pieņemšanas no Pircēja puses, Piegādātājam ir pienākums
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aizstāt neatbilstošo Preci ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc Pretenzijas
saņemšanas no Pircēja;
6.1.5. Piegādātājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pircējam nodarīto kaitējumu,
kas tam radies sakarā ar Preču kvalitātes trūkumu;
6.1.6. ja Piegādātājs turpmāk nespēj piegādāt Preci, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā
vienas darba dienas laikā rakstiski informē Pircēju, norādot iemeslus, kuru dēļ
Preces piegāde nav iespējama. Gadījumā, ja Piegādātājs nespēj piegādāt Preci
ražotāja atteikuma rezultātā, Piegādātājs iesniedz Pircējam Preces ražotāja
atteikuma vēstules apliecinātu kopiju;
6.1.7. ja Piegādātājam objektīvu apstākļu dēļ noliktavā nav Pircēja pasūtītā Prece un
Piegādātājs var nodrošināt Iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai
atbilstošas analogas Preces piegādi par Līguma Pielikumā Nr. 1 norādīto vai
zemāku cenu, Pircējs ir tiesīgs veikt Piegādātāja piedāvātās analogās Preces
pārbaudi un atbilstības gadījumā noslēgt rakstveida vienošanos par analogas
Preces piegādi, izdarot grozījumus Līgumā.
6.2. Piegādātājam ir tiesības:
6.2.1. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātām Precēm;
6.2.2. saņemt līgumsodu, ja Pircējs nav veicis maksājumus.
6.3. Pircējam ir pienākums:
6.3.1. nodrošināt Piegādātāja pienācīgi piegādāto Preču pieņemšanu;
6.3.2. nodrošināt saņemto Preču pienācīgu uzglabāšanu;
6.3.3. norēķināties par saņemtajām Precēm.
6.4. Pircējam ir tiesības:
6.4.1. atteikties pieņemt Preci, ja netiek ievērots Preces piegādes termiņš, ja tiek
piegādāta nekvalitatīva, bojāta vai Līguma prasībām neatbilstoša Prece;
6.4.2. ja Piegādātājs turpmāk nevar piegādāt Preci vai atsakās piegādāt Preci vai atsakās
piegādāt Preci par Līguma Pielikumā Nr. 1 noteikto cenu, Pircējs ir tiesīgs rīkoties
atbilstoši Līguma 7.2. punktā noteiktajam.
6.5. Abas Puses ir pilnībā savstarpēji atbildīgas par zaudējumiem, kurus tās nodara viena otrai
ar šā Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
7. Pušu atbildība
7.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem,
zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
7.2. Ja Piegādātājs nevar piegādāt Preci vai atsakās piegādāt Preci vai atsakās piegādāt Preci
par Līguma Pielikumā Nr. 1 noteikto cenu, Pircējam ir tiesības saņemt no Piegādātāja
līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) par katru atteikuma gadījumu.
7.3. Par katru Preču piegādes nokavēšanas gadījumu Pircējs ir tiesīgs saņemt no Piegādātāja
līgumsodu 0,1 % (nulle, komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu no
nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
kopējās Līguma summas.

4

7.4. Par katru Preču apmaksas nokavējumu Piegādātājs ir tiesīgs saņemt no Pircēja līgumsodu
0,1 % (nulle, komats viens procents) apmērā par katru nokavēto samaksas dienu no
neapmaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.
7.5. Ja Piegādātājs neapmaina neatbilstošās Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs
atmaksā Pircējam neatbilstošo Preču cenu un līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens
procents) apmērā no neatbilstošo Preču cenas.
7.6. Pircējs ir tiesīgs attiecīgo līgumsoda summu ieturēt arī savstarpēja ieskaita veidā, veicot
maksājumus par iepriekš atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm.
7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, ja vien no Līguma
neizriet citādi.
8. Līguma darbības laiks un izbeigšanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līguma darbības termiņš ir no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma 2.1. punktā
noteiktās summas izlietojumam.
8.3. Pircējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja:
8.3.1. Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai
pārtraukt uzņēmuma darbību vai ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu
likvidācija;
8.3.2. pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra vai tā darbība ir apturēta;
8.3.3. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma Pielikumam Nr. 1 un Pircēja
pasūtījumam un piegāde nokavēta vairāk kā 10 (desmit) dienas;
8.3.4. Piegādātājam beidzies derīguma termiņš atļaujai, kas apliecina Piegādātāja
tiesības pārdot Preci;
8.3.5. Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
8.3.6. Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas
konkurences principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības;
8.3.7. ja piegādātās Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta
veselībai un dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā
piedāvājumā vai Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā
punktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas
pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pircējam Preces cenu
kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pircēja telpām;
8.3.8. Piegādātājs nepilda citus Līguma noteikumus.
8.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 2.1. punktā noteiktās summas izlietojumam:
8.4.1. Pusēm rakstiski vienojoties;
8.4.2. pēc vienas Puses iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk
kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš;
8.4.3. ja Pircējam turpmāka Preces piegāde vairs nav nepieciešama.
8.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pircējs neveic apmaksu par Precēm
ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām.
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8.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Pircējs samaksā Piegādātājam par Līguma darbības laikā
atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajām Preces piegādēm, ja Puses nevienojas citādi.
8.7. Pusēm rakstiski vienojoties, Līguma darbība var tikt priekšlaicīgi izbeigta.
9.

Nepārvarama vara

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama
vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu
varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem
pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas,
pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši Preču piegādes
ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī
Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības
pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību
izpildi padara par neiespējamu.
9.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas
īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi
nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu,
kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums nav izpildāms ilgāk par vienu mēnesi, katrai
no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā
gadījumā neviena Puse nevar prasīt līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu
atlīdzināšanu.
10. Citi noteikumi
10.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar
Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādītas tikai rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas
tiek pievienotas Līgumam kā pielikumi, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Puses savstarpēji nodrošina Līguma izpildes laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti
un izmantošanu tikai Līguma izpildes vajadzībām, kā arī datu aizsardzības prasību
ievērošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
prasības, nepieciešamības gadījumā, noslēdzot datu apstrādes līgumu.
10.4. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā,
ja Puses nevar vienoties sarunu ceļā, tad strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas
tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.5. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizē
saistību pārņēmējs.
10.6. Piegādātājs nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajām personām bez Pircēja
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
10.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu
rekvizīti, tālruņa Nr., adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
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Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
10.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz septiņām lapām. Katram Līguma eksemplāram
pievienots pielikums Nr. 1 uz vienas lapas. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie
Piegādātāja, otrs pie Pircēja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
11.1. PIRCĒJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24 HABA0001407045805

11.2. PIEGĀDĀTĀJS:
SIA “Hydrox”

______________________________
I. Paeglītis
______________________________
K. Plūme
______________________________
A. Višņakovs
______________________________
A. Pinkulis
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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