LĪGUMS Nr.1.-1.31/2017-371
par apsardzes signalizācijas ierīkošanu un
tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu
Rīgā,

28.12.2017.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrācijas Nr.50003590021, juridiskā adrese Baznīcas iela 19/23,
Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Inga
Cerbule, valdes locekļi Jānis Kosītis un Inese Šnepsta, no vienas puses, un
SIA “SP Leģions”, reģistrācijas Nr.40003375457, juridiskā adrese: Slokas iela 48a-601, Rīga, LV1007, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekle Tatjana
Meijere, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Līdzēji,
ievērojot Pasūtītāja organizētā iepirkuma – „Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās
apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās mājās”, ar identifikācijas
Nr. SIA RPB 2017/13, rezultātus (turpmāk tekstā – Iepirkums),
izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā
– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana ar pieslēgšanu pie Izpildītāja centrālās
apsardzes pults, uzstādot raidītāju, un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana 24 stundas
diennaktī SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās tehnisko telpu grupai
(siltummezgliem (SM), elektrosadales telpām (ES), augstspiediena sūkņu telpām (AP),
ugunsdzēsības un ugunsdrošības vājstrāvu iekārtu telpām (VS)), biroja telpām un citām telpām, kā
arī apkalpot uzstādītās trauksmes pogas (TP) (Objektu saraksts un nepieciešamie pakalpojumi
norādīti Pielikumā Nr.1) (turpmāk tekstā – Darbi), kas ietver:
1.2. Signalizācijas sistēmu un trauksmes pogu apkalpošanu un tehnisko apsardzi;
1.3. Ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu un tehnisko apsardzi;
1.4. Reaģēšanu uz trauksmes signālu.
1.5. Pasūtītājs apņemas veikt Darba apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2. Līdzēju tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Līguma pielikumā Nr.1 norādīto, aprīkot Līguma
pielikumā Nr.1 norādītos objektus (turpmāk tekstā – Objekti) ar apsardzes signalizācijas
sistēmām, lai ar Līguma spēkā stāšanos dienu uzsāktu pilnīgu pakalpojumu sniegšanu saskaņā
ar Līgumu;
2.1.2. ar Līguma spēkā stāšanās dienu, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.janvārim, iesniedz Pasūtītājam
sarakstu par faktiski uzstādītajām apsardzes signalizācijas sistēmām. Izpildītāja uzstādītais
signalizācijas aprīkojums ar visiem tā piederumiem ir Izpildītāja īpašums, ja Līdzēji nav
vienojušies savādāk;
2.1.3. ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas veikt visu Līguma pielikumā
Nr.1 norādīto iekārtu pārbaudi, vai tie ir pilnīgā darba kārtībā, kā arī likvidēt liekos kodus;
2.1.4. ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas apsekot visus Objektus,
nosakot tajos lielākos drošības riskus, un par to rakstiski informē Pasūtītāju;
2.1.5. nodrošināt uzstādīto apsardzes sistēmas un ugunsdrošības sistēmas iekārtu nepārtrauktu darbību
24 stundas diennaktī (arī elektroenerģijas traucējumu vai pārtraukumu gadījumos) un tās
bezmaksas apkalpošanu (tehnisko apkopi un remontu).
2.1.6. veikt Objektu tehnisko apsardzi 24 stundas diennaktī;
2.1.7. reaģēt uz tehniskās apsardzes un ugunsdrošības trauksmes signāliem, Izpildītājam ierodoties
Objektā, pārbaudot signalizācijas nostrādāšanas iemeslu un veicot nepieciešamās darbības
radušās situācijas likvidēšanai ar iespējami mazākiem zaudējumiem, tai skaitā nodrošinot visu
sistēmu tālāku darbību;
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2.1.8. nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam (turpmāk tekstā - VUGD),
ugunsdrošību sistēmas nostrādāšanas gadījumā;
2.1.9. nepieciešamības vai avārijas gadījumā sadarboties ar VUGD, Valsts policiju, neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu, Civilās aizsardzības dienestiem un vajadzības gadījumā
nodrošināt to ierašanos Objektā.
2.1.10. nodrošināt Izpildītāja apsardzes darbinieku ierašanos Objektā pēc apsardzes un ugunsdrošības
trauksmes signāla saņemšanas centrālajā novērošanas pultī šādos termiņos:
2.1.10.1. 5 minūšu laikā Rīgā, 10 minūšu laikā ārpus Rīgas diennakts laika posmā no plkst.
7:00 – 22:00,
2.1.10.2. 5 minūšu laikā Rīgā, 8 minūšu laikā ārpus Rīgas diennakts laika posmā no plkst.
22:00 – 7:00,
2.1.10.3. nelabvēlīgos laika apstākļos ziemas periodā (no 1.novembra līdz 1.aprīlim)
pieļaujot ierašanās laika palielinājumu par vienu minūti.
2.1.11. nodrošināt, ka Izpildītāja apsardzes darbinieki ierodas Objektā ar apsardzes veikšanai
nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem, ģērbtiem uniformā ar iespēju noteikt ieradušos
darbinieku piederību Izpildītājam;
2.1.12. ierodoties Objektā, noskaidrot trauksmes signāla nosūtīšanas iemeslus, veicot visas
nepieciešamās darbības, iepriekšējā Objekta stāvokļa atjaunošanai;
2.1.13. pēc trauksmes signāla saņemšanas nekavējoties paziņot par to Pasūtītāja nozīmētajai
kontaktpersonai saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2, kā arī par attiecīgajā izsaukumā fiksēto
situāciju informēt Līguma 5.2 punktā norādīto personu izmantojot sms pakalpojumu;
2.1.14. konstatējot ielaušanos, par notikušo nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā,
ziņot Pasūtītāja nozīmētajai kontaktpersonai, uzaicinot to ierasties Objektā un līdz tā ierašanās
brīdim nodrošinot Objekta apsardzi un tajā esošo materiālo vērtību drošību;
2.1.15. nepieciešamības gadījumā un/vai pēc Pasūtītāja kontaktpersonas pieprasījuma, turpināt veikt
fizisku objekta apsardzi arī pēc tās ierašanās objektā līdz apdraudējuma novēršanai;
2.1.16. veikt Pasūtītāja personāla apmācību rīcībai ar signalizācijas iekārtām un sistēmām, paredzot
iespēju līdz 10 identificējamām (katrai savs kods) personām katrā Objektā veikt attiecīgā
Objekta signalizācijas pieslēgšanu un atslēgšanu;
2.1.17. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, izstrādāt un iesniegt
Pasūtītājam rīcības instrukciju darbībai ar uzstādītajām sistēmām un rīcības instrukciju
trauksmes gadījumiem;
2.1.18. veikt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu un iekārtu, kā arī stacionāro dūmu
novadīšanas sistēmu apkopi atbilstoši Apsardzes darbības likumā, Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likumā, kā arī citos attiecīgo darbību regulējošos normatīvajos aktos un iekārtu
apkalpošanas reglamentā paredzētajā kārtībā un apjomā, kā arī normatīvos norādītajos
termiņos iesniegt Pasūtītājam apliecinošus dokumentus par sistēmu apkopes veikšanu;
2.1.19. veikt Objektu fizisko apsardzi uzstādīto sistēmu remonta gadījumā, kas nepieciešams
Izpildītāja nekvalitatīvi veiktas sistēmu izveides, uzstādīšanas rezultātā vai nekvalitatīvi
veikta sistēmu remonta vai tehniskās apkopes rezultātā;
2.1.20. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, ievērojot
19.04.2016. MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības, iesniegt Pasūtītājam
Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglamentu projektus;
2.1.21. nekavējoši, bet ne vēlāk kā 10 minūšu laikā, informēt Pasūtītāju par notikumiem, kas saitīti ar
Objektu apsardzi vai uzstādīto sistēmu darbību;
2.1.22. līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt Izpildītājam atskaiti par veiktajiem izsaukumiem uz
Objektiem, kas veikti iepriekšējā mēnesī;
2.1.23. Par konstatētiem apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu un to daļu bojājumiem,
remontu un/vai nomaiņu nepieciešamību jāsastāda defektu akts un jāiesniedz RPB ne vēlāk
kā 3 darba dienu laikā pēc bojājumu konstatācijas. Papildus minētajam aktam ir jāiesniedz arī
tāme attiecīgā bojājuma novēršanai;

2

2.1.24. nodrošināt Izpildītāja pārstāvja piedalīšanos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
inspektora vizītes (pārbaužu) laikā, tajā skaitā nodrošināt, ka attiecīgais pārstāvis spēs
nodrošināt atbilžu sniegšanu uz inspektora uzdotajiem jautājumiem.
2.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajām
Objektos uzstādītajām Pasūtītāja īpašumā esošajām signalizācijas iekārtām un atzīst, ka tās ir
atbilstošas, lai Izpildītājs varētu sniegt pakalpojumus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
2.3 Izpildītājs apņemas veikt Darbus augstā profesionālā līmenī, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem, saskaņā ar Pasūtītāja interesēm un norādījumiem,
kā arī ievērojot labas komercprakses principus.
2.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma
nosacījumiem;
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs:
2.5.1. veikt Darbu pārbaudi jebkurā Līguma stadijā;
2.5.2. nepieņemt un neapmaksāt nekvalitatīvi vai nepilnīgi veiktus Darbus;
2.5.3. sniegt norādījumus Izpildītājam visos ar Līguma izpildi saistītos jautājumos.
2.6. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu ar Līguma izpildi saistīto un nepieciešamo informāciju.
2.7. Līdzēji apņemas nodrošināt nepieciešamo savstarpējo sadarbību Līguma savlaicīgai un kvalitatīvai
izpildei.
2.8. Līguma izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam
iespēju 1 (viena) mēneša laikā demontēt uzstādīto un Izpildītājam piederošo Signalizācijas
aprīkojumu ar visiem piederumiem. Bez tam Pasūtītājam ir tiesības Līguma pirmstermiņa
pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā izpirkt Signalizāciju (izņemot raidītāju) līdz tās demontāžai
par pieņemšanas - nodošanas aktos norādīto cenu, ar nolietojuma likmi 15% gadā.
3. Līguma cena un norēķinu kārtība
3.1. Par kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu veikšanu Pasūtītājs, ievērojot Iepirkuma ietvaros Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu, katru mēnesi sākot ar Līguma spēkā stāšanās dienu maksā Izpildītājam
1 903,50 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīs eiro un 50 centi) un PVN 21% - 399,74 EUR (trīs
simti deviņdesmit deviņi eiro un 74 centi), kas kopā sastāda – 2 303,24 EUR (divi tūkstoši trīs simti
trīs eiro un 24 centi) (turpmāk tekstā – Līguma summa).
3.2. Ja Līguma darbības laikā tiek mainīta PVN likme, atsevišķa vienošanās vai grozījumi Līgumā netiek
noformēti un Izpildītājs, izrakstot rēķinu, ir tiesīgs piemērot tādu PVN likmi, kāda ir spēkā rēķina
izrakstīšanas dienā.
3.3. Ja Līguma darbības laikā tiek samazināts Objektu skaits, tad Darbu veikšana attiecīgā Objektā tiek
pārtraukta un tiek veikti attiecīgie grozījumi Līgumā, tai skaitā atbilstoši samazinot Līguma summu.
3.4. Ja Līguma darbības laikā tiek palielināts Objektu skaits, tad Izpildītājs veic Darbu izpildes izmaksu,
kas saistīta ar pievienotā objekta apkalpošanu, aprēķinu, ievērojot to pašu metodiku kāda tika
pielietota Izpildītāja Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu un tehniskajā piedāvājumā, un iesniedz to
Pasūtītājam saskaņošanai. Ja Pasūtītājs to saskaņo, tad attiecīgās izmaiņas tiek noformētas Līguma
grozījumu formā, atbilstoši precizējot Līguma summu. Papildus saskaņotās izmaksas tiek skaitītas
klāt esošajai Līguma summai, tādejādi palielinot sākotnējo Līguma summu un nesamazinot Līguma
darbības termiņu.
3.5. Līguma summā iekļautas visas Izpildītāja izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Darbu
veikšanu, tajā skaitā visu sistēmu apkalpošanu, apkopi, remontu (kas saistīts ar aprīkojuma garantijas
apkalpošanu), darbības nodrošināšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācību un instruktāžu uzstādīto
sistēmu izmantošanā, tehnisko apsardzi, izmantojot Izpildītāja darbaspēku, materiālus, tehniskos
līdzekļus, transportu, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām
personām, nodevām un nodokļiem, kā arī citas ar Līguma kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saistītās
izmaksas.
3.6. Līguma summā neietilpst Pasūtītāja īpašumā esošo signalizācijas (ugunsdrošības un/vai apsardzes)
sistēmu vai tās detaļu maiņu un/vai remonts. Šajā punktā minētie darbi tiek apmaksāti saskaņā ar
abpusēji parakstīto tāmi un attiecīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Minēto darbu apmaksas
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summa nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līguma summas, kas tiek aprēķināta Līguma summu
reizinot ar līguma termiņu (mēnešu skaitu).
3.7. Par katru Izpildītāja nepamatotu izsaukumu (izsaukums kas ir saistīts ar Pasūtītāja, tā atbildīgo
personu vai personu ar piekļuves atļauju apsardzes un/vai ugunsdrošības sistēmu nekorektu lietošanu)
Pasūtītājs maksā Izpildītājam 5,- EUR (pieci eiro).
3.8. Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas norēķinu rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma nosacījumiem atbilstoša
ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Darbus
kas minēti Līguma 3.3.punktā Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar izrakstīto rēķinu uz abpusēji saskaņotas
un parakstītas tāmes un attiecīgo aktu pieņemšanas – nodošanas akta pamata.
3.9. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītāja banka pieņēmusi izpildei attiecīgu maksājuma
uzdevumu (bankas spiedogs).
4. Līdzēju atbildība
4.1. Izpildītājs kā apsardzes pakalpojumu sniedzējs ir materiāli atbildīgs par objekta īpašumā esošo
materiālo vērtību zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu, ja tas rodas pakalpojuma sniedzēja un viņa
darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā.
4.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, ko tie nodarījuši viens otram Līguma izpildes gaitā,
ja zaudējumi radušies vainojamas attiecīgā Līdzēja (tā darbinieku) darbības vai bezdarbības rezultātā.
4.3. Pasūtītājs piekrīt un Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam no Līguma izrietošās atbildības apmērs ir ne
mazāks kā 300 000,- EUR (trīs simti tūkstoši eiro) gadā, kas tiek noteikts atbilstoši ar apdrošināšanas
sabiedrības noslēgtās polises noteikumiem. Pasūtītājs piekrīt un Līdzēji vienojas, ka atbildības apmērs
par katru atsevišķu gadījumu ir ne mazāks kā 30 000,- EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro). Izpildītājam ir
pienākums savu atbildību apdrošināt un atlīdzību par zaudējumiem, ja tāda tiek izmaksāta, izmaksāt
ar apdrošināšanas sabiedrības starpniecību.
4.4. Līdzēji ir atbildīgas par to, lai netiktu izpaustas svešām personām Līgumā norādīto sistēmu lietošanas
noteikumi, pults kodi un cita informācija.
4.5. Pasūtītājs ir atbildīgs par Līgumā norādīto sistēmu bojājumiem, kas radušies, ar Pasūtītāju saistītu un
no Pasūtītāja atkarīgu personu rīcības rezultātā. Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies,
ja Pasūtītājs sniedzis Izpildītājam nepatiesu informāciju. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju
par jebkuru zaudējumu, par kuru Izpildītājs ir atbildīgs.
4.6. Ja Izpildītājs nenodrošina Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (procenta piektdaļas) apmērā no Līguma summas par katru kavēto
kalendāro dienu.
4.7. Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (procenta piektdaļas) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par
katru kavēto kalendāro dienu.
4.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Līdzēju no pārējo līgumsaistību izpildes, kā arī nav
uzskatāma par zaudējumu atlīdzinājumu.
4.9. Līdzēji nav atbildīgi par Līgumā noteikto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas dēļ, t.i. tādu apstākļu dēļ, kurus attiecīgais Līdzējs nevarēja un tam nevajadzēja
paredzēt un kuru rašanos vai seku novēršanu Līdzējs nevar ietekmēt. Līdzējs, kurš atsaucas uz
nepārvaramas varas apstākļiem nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Šajā gadījumā Līguma
saistību izpildes termiņš pagarinās uz nepārvaramās varas apstākļu darbības periodu, ja Līdzēji
savstarpēji nevienojas par citu saistību izpildes kārtību un/vai termiņu.
5. Citi nosacījumi
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, tas ir noslēgts uz 36 mēnešiem un ir spēkā līdz
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma ietvaros, kurš tiek pilnvarots Pasūtītāja vārdā parakstīt Līguma
grozījumus attiecībā uz Objektu un tajos sniedzamo pakalpojumu maiņu un Līguma ietvaros
sastādītos aktus, apsardzes jautājumos, ir Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Uldis
Bārbalis, tālrunis 67105116, mobilais tālrunis 29220535, e-pasts – uldis.barbalis@riga.lv, vai
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persona, kas pilda attiecīgā amata pienākumus, un ugunsdrošības jautājumos Būvniecības pārvaldes
vadītājs Ilvess Muižnieks, tālrunis 67105133, mobilais tālrunis 28673111, e-pasts –
ilvess.muiznieks@riga.lv, vai persona, kas pilda attiecīgā amata pienākumu.
5.3. Izpildītāja pārstāvis Līguma ietvaros, kurš tiek pilnvarots Izpildītāja vārdā parakstīt Līguma ietvaros
sastādītos aktus, ir tirdzniecības pārstāvis Dmitrijs Jegorovs, tālrunis 27883423, e-pasts
dmitrijs@legions.lv.
5.4. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš paziņot Izpildītājam par Līguma
5.3. punktā norādītā Izpildītāja pārstāvja maiņu.
5.5. Visus strīdus un domstarpības Līguma sakarā Līdzēji risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja šādā
veidā vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda rašanās dienas, strīds
nododams izšķiršanai vispārējās jurisdikcijas tiesā.
5.6. Līgums atspoguļo pilnīgu Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, tomēr Līdzēji ir tiesīgi
izmantot un atsaukties uz Iepirkuma Nolikumu un/vai Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam.
5.7. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā
un tos parakstījuši abi Līdzēji, kas pēc parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.8. Līguma sadaļu virsraksti izmantoti vienīgi labākai Līguma lasāmībai un pārskatāmībai, tādēļ tie nav
izmantojami Līguma interpretācijai.
5.9. Līdzēji apņemas viens otram paziņot par savas juridiskās adreses, pārstāvju, kā arī citas būtiskas
informācijas izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no šo izmaiņu rašanās dienas. Attiecīgais Līdzējs
uzņemas visu atbildību par šī nosacījuma neievērošanas radītajām sekām.
5.10. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapaspusēm un 2 (diviem)
pielikumiem uz 6 (sešām) lapaspusēm, viss kopā uz 8 (astoņām) lapaspusēm, no kuriem pa 1
(vienam) eksemplāram atrodas pie katra no Līdzējiem.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
Vien.reģ. Nr. 50003590021
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Konta Nr.: LV85NDEA0000082582494

AS Luminor Bank
Tālrunis 67105106; fakss 67105109
e-pasts: rpb@riga.lv

Pasūtītāja vārdā
____________________ I.Cerbule

Izpildītājs
SIA “SP Leģions”
Vien.reģ.Nr.40003375457
Slokas iela 48a-601, Rīga, LV-1007
Konta Nr.: LV43UNLA0034107613100
Banka: AS SEB banka
Tālrunis/fakss 67677777
Pults tālrunis 67401111
e-pasts: sekretare@legions.lv
Izpildītāja vārdā
__________________ T.Meijere

____________________ J.Kosītis
____________________ I.Šnepsta
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