LĪGUMS Nr. 301/2015
Par jaunu PVC logu izgatavošanu, piegādi, montāžu un aiļu apdari
Sēja,

2015.gada 23.novembrī

Sējas novada dome vien.reģ.Nr.9000003257, juridiskā adrese Jēņi p/n Murjāņi Sējas novads, LV-2142,
kuru pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas
novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš (turpmāk-PASŪTĪTĀJS) no vienas puses, un
SIA „DSI PLUS”, reģ.nr.51202012101, juridiskā adrese: Miera iela 35, Talsi, Talsu novads, LV-3201,
valdes locekļa D.Stroda personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk– IZPILDĪTĀJS), no otras
puses,
turpmāk kopā – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem,
pamatojoties uz Sēja novada domes iepirkuma „Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un
aiļu apdare ”, Id.Nr. SND2015/10/MI, iepirkuma komisijas 2015.gada 16.novembra lēmumu, noslēdz
līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas, veikt jaunu PVC logu izgatavošanu, piegādi,
montāžu un aiļu apdari, PASŪTĪTĀJA īpašumos “Baltmārtiņi” un “Janunkrimulda” Sējas novadā
(turpmāk-Objekts) saskaņā ar plānoto darbu apjomu (finanšu piedāvājumu) (turpmāk– Darbi).
1.2. Darbu izpildes laiks – Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Iepirkuma līguma darbības termiņš ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, bet
ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.3. IZPILDĪTĀJAM ir pilnā apjomā zināmas Darbu izpildes kvalitātes prasības un termiņi, saskaņā ar
Līgumu.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.
Līgumcena ir EUR bez pievienotā vērtības nodokļa 21% (turpmāk- PVN)– 11891,32 (vienpadsmit
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro un 32 euro centi), PVN ir 2497,18 (divi tūkstoši četri simti
deviņdesmit septiņi euro, 18 centi), kas kopā ir 14388,50 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit
astoņi euro, 50 centi).
2.2.
Avansa maksājums – 20% no kopējās līgumcenas bez PVN ir EUR 2378,26(divi tūkstoši trīs simti
septiņdesmit astoņi euro un 26 euro centi) apmērā tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma
parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas.
2.3.
Pēc visu kvalitatīvi pabeigto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas
PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlikušo līguma summu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, kurā norāda kopējo līguma summu un iepriekš samaksātā avansa
summu.
2.4.
PASŪTĪTĀJS apņemas IZPILDĪTĀJA sagatavotos Darbu nodošanas- pieņemšanas aktus
parakstīt vai atteikties no to parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot IZPILDĪTĀJAM parakstītu
eksemplāru vai motivētu atteikumu. Ja minētajā termiņā iesniegtos aktus PASŪTĪTĀJS nav parakstījis
vai nav iesniedzis motivētu atteikumu, tad uzskatāms, ka Darbu nodošanas- pieņemšanas akti ir parakstīti
ar to iesniegšanas dienu.
2.5.
Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst citām šajā Līgumā
noteiktajām prasībām, un pieprasīt, lai IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem, LĪDZĒJU saskaņotā
termiņā novērš kļūdas, defektus, trūkumus u.tml. Darbu nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc
šo pārkāpumu novēršanas.
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2.6.
PASŪTĪTĀJS par Darbu norēķinās ar IZPILDĪTĀJU bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot
pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.
2.7.
Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis maksājumu, pārskaitot
samaksu par Darbu uz IZPILDĪTĀJA rekvizītos norādīto bankas norēķinu kontu.
2.8.
Ja Darbi nav pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu
PASŪTĪTĀJAM 0.5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
kopējās līgumcenas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt minēto līgumsodu no jebkuras, saskaņā ar šo
Līgumu, IZPILDĪTĀJAM maksājamās summas.
2.9.
Ja Darbi nodoti saskaņā ar šo Līgumu, un PASŪTĪTĀJS aizkavē šajā Līgumā noteiktos
maksājumu termiņus, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.5 %
apmērā no aizkavēto maksājumu summas bet ne vairāk par 10% no aizkavētās maksājuma summas.
2.10. Ja PASŪTĪTĀJS aizkavē Līgumā noteikto avansa iemaksu, tad PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.5 % apmērā no kavētās maksājuma summas, bet
ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas, bet ja kavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, tad
Darbu izpildes laiks pagarinās attiecīgi par tik dienām, par cik bija kavēts avansa maksājums, kā arī
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi līdz brīdim, kad tiek veikts avansa maksājums pilnā apmērā.
2.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.
IZPILDĪTĀJS apņemas:
3.1.1. Izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu un to pielikumiem;
3.1.2. Veikt Darbus izmantojot savas iekārtas, ierīces, darbaspēku, materiālus, transportu u.tml.
IZPILDĪTĀJS, veicot Darbus, ievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN, Darba
aizsardzības likuma, Vides aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības,
stingri ievērojot būvdarbu veikšanas tehnoloģijas, Darbu veikšanai izmanto LR normatīvajos aktos
noteikto standartu un kvalitātes prasībām atbilstošus materiālus un nodrošina materiālu pareizu un
kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī organizē un koordinē darba
aizsardzības pasākumus būvlaukumā;
3.1.3. Nodrošināt PASŪTĪTĀJAM brīvu pieeju būvobjektam vai citām teritorijām, kurā tiek veikti
Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti;
3.1.4. Par jebkuriem Darbu izpildes kavējumiem, par kuriem nav atbildīgs IZPILDĪTĀJS,
IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāinformē PASŪTĪTĀJS, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs prasīt
termiņa pagarinājumu;
3.1.5. Uzturēt kārtībā Darbu veikšanas vietu;
3.1.6. Novērst par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina PASŪTĪTĀJA fiksētos defektus Darbu izpildes
laikā, kas saistīti ar konkrēto Darbu nekvalitatīvu izpildi;
3.1.7. uzturēt kārtību Objektā, būvlaukumā, kā arī IZPILDĪTĀJS atbild par Objektā būvniecības procesā
radušos atkritumu, būvgružu un neizmantoto materiālu aizvākšanu;
3.1.8. nodrošināt, lai ar Darbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tajā skaitā pazemes),
materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, kā arī netiktu izdarīti traucējumi ēkas vai
teritorijas izmantošanai;
3.2.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Darbu defektus, kas būs atklājušies
izpildīto Darbu garantijas termiņa ietvaros (Līguma punkts Nr.3.1.1.) Objekta ekspluatācijas laikā,
LĪDZĒJU saskaņotos termiņos.
3.3.
IZPILDĪTĀJS uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Darbiem un būvobjekta
būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem.
3.4.
Garantijas termiņš: Darbiem 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no abpusēja Darbu
pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un materiāliem atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem.
3.5.
IZPILDĪTĀJS apliecina, ka 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža saskaņā ar
19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu” noslēgs būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgumu attiecībā uz būvobjektu ar polises darbību līdz brīdim, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā, ar
2

apdrošināšanas līguma minimālās atbildības limitu, kas ir 10% no piedāvātās līgumcenas. (IZPILDĪTĀJS
Polisi un apliecināta maksājuma uzdevuma, kas apliecina prēmijas samaksu, kopiju pievieno Līgumam ne
vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.)
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.
PASŪTĪTĀJS apņemas:
4.1.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu Objektam;
4.1.2. Nekavējoties rakstveidā paziņot IZPILDĪTĀJAM par visiem Līguma Darbiem, kas varētu rasties
no jauna vai traucētu IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildi;
4.1.3. pieņemt IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.4. samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumcenu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem;
4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
4.2.1. Jebkurā Darbu posmā pārbaudīt paveikto Darbu apjomu un kvalitāti;
4.2.2. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot IZPILDĪTĀJAM
saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no Darbu pieņemšanas, saskaņā ar Līguma noteikumiem,
nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai;
4.2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumu un/vai defektus
atrunātajā defektu novēršanas termiņā, kā arī neievēro citus šajā Līgumā noteiktos pienākumus uz laiku,
līdz pārkāpumi tiek novērsti, fiksējot minēto rakstveidā.
4.3.
PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nenes
materiālo atbildību, tas ir neapmaksā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā neiekļautās materiālu, iekārtu, ierīču,
transporta, darba algu, apdrošināšanas, darba aizsardzības, nodokļu, nodevu u.c. izmaksas, kā arī
nekompensē Darbu sadārdzinājumu saistībā ar ekonomiskajām izmaiņām.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
5.1.
Katrai pusei ir tiesības būvobjekta tehniskās pārbaudes veikšanā, kā arī izpildīto Darbu (to daļas)
kvalitātes noteikšanā iesaistīt neatkarīgos ekspertus- attiecīgās nozares speciālistus, pasūtot vajadzīgo
ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes PASŪTĪTĀJS, ko pēc tam atlīdzina vainīgā puse.
Katrā atsevišķā gadījumā, kad kāds no LĪDZĒJIEM vēlas pieaicināt ekspertu, LĪDZĒJI vienojas par
kopīgi izvēlēta eksperta kandidatūru. Ja vienošanās netiek panākta, katrs LĪDZĒJS ir tiesīgs izvēlēties
ekspertu pēc saviem ieskatiem. Par ekspertu drīkst būt tikai sertificēti būvinženieri, kas ieguvuši
sertifikātu būvju ekspertīžu veikšanai. Ekspertīzes, ko veikuši citi speciālisti, vai kas pasūtītas bez otra
LĪDZĒJA iepriekšēja uzaicinājuma piedalīties kopīga eksperta izvēlē, nav saistošs otram LĪDZĒJAM.
5.2.
LĪDZĒJI apņemas sadarboties un savstarpēji koordinēt visas savas darbības līdz sekmīgai šī
Līguma izpildei.
5.3.
IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust nekādas ziņas par Līguma saturu trešajām personām, kā arī visa
veida informāciju par PASŪTĪTĀJU, Darbiem utt., ko ir ieguvis izpildot Līguma saistības, izņemot
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības sniegt
informāciju saviem piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma
izpildei. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku puses,
kas piedalās Līguma izpildīšanā.
5.4.
IZPILDĪTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām
radušās sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav garantējis drošību Objektā un Darbu veikšanas teritorijā, vai
citādākā veidā pārkāpis šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un atbrīvo PASŪTĪTĀJU
no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas PASŪTĪTĀJAM kompensēt visus zaudējumus,
kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.
5.5.
Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad LĪDZĒJI ir pilnībā izpildījuši Līgumā paredzētās
saistības.
5.6.
IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma noslēgšanas dienā nepastāv zināmi IZPILDĪTĀJA
maksātnespējas riski. Puses nepatur tiesības jebkuru vēlāku notikumu vai apstākļu rezultātā atzīt vai
apstrīdēt šo darījumu par spēkā neesošu, apstrīdamu vai atceļamu.
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5.7.
IZPILDĪTĀJAM Līguma darbības laikā ir pienākums nekavējoties personiski (ne caur masu
mēdijiem) rakstveidā, informēt PASŪTĪTĀJU par uzņēmuma (tai skaitā saistību un tiesību) nodošanu
jebkurā veidā trešajai personai, maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā pasludināšanu vai
izbeigšanu, t.sk., tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, pasludināšanu vai izbeigšanu, kā arī
sanāciju, bankrota vai likvidācijas procedūras uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī par jebkuriem faktiem, kas
var ietekmēt Līguma izpildi, kā arī, lai vienotos par turpmāko rīcību.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vēlāk kā
45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo
pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1.
LĪDZĒJI nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja
līguma izpilde ir nokavēta vai līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu (Force
Majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi
ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais LĪDZĒJS ir nokavējis saistību izpildi.
8.2.
Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī Līguma
noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgais LĪDZĒJS nevar iespaidot. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi,
kas ietekmē pušu iespēju veikt Līguma izpildi: dabas katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, kari, nemieri.
8.3.
Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, LĪDZĒJS, kurš nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties,
bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, paziņo otram LĪDZĒJAM par šādiem apstākļiem un paredzamo
ilgumu. Ja LĪDZĒJI nevienojas savādāk, tad abi LĪDZĒJI turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu
tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to
izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas nepārvaramas
varas apstākļi. Līdzko tas ir iespējams, LĪDZĒJI sastāda rakstveida vienošanos, kurā fiksē nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanās faktu, paredzamo ilgumu, izpildāmās saistības un izpildes laika pagarināšanas
termiņus.
8.4.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un
LĪDZĒJI neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkuram no LĪDZĒJIEM ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu.
9. LĪGUMA IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA
9.1.
Jebkuri Līguma grozījumi var tikt izdarīti vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to
abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek
spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.
9.2.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš paziņojot
IZPILDĪTĀJAM:
9.2.1. ja IZPILDĪTĀJS ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas kavē noteikto Darbu uzsākšanas termiņu. Šajā
gadījumā IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma par Līguma izbeigšanu
saņemšanas, atmaksā PASŪTĪTĀJAM līguma 2.2. punktā noteikto avansa maksājumu.
9.2.2. ja IZPILDĪTĀJS nepilda citas ar šo Līgumu noteiktās saistības un nenovērš konstatētos
pārkāpumus 5 (piecu) dienu laikā no rakstveida paziņojuma saņemšanas brīža;
9.2.3. ja IZPILDĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija.
9.3.
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to iepriekš paziņojot
PASŪTĪTĀJAM:
9.3.1. ja PASŪTĪTĀJS neveic līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi un termiņā veiktiem
Darbiem un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
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9.3.2. ja PASŪTĪTĀJS ir atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija.
9.4.
Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveikto Darbu daļa ir mazāka par saņemto avansu,
IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto Darbu apjomu.
9.5.
Izbeidzot šo Līgumu pirms termiņa, PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par visiem objektā kvalitatīvi
veiktajiem darbiem, Objektam piegādātajiem materiāliem un izstrādājumiem, kā arī par IZPILDĪTĀJA
neatsaucami pasūtītajiem materiāliem un izstrādājumiem, kurus IZPILDĪTĀJS apņemas nodot
PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.
9.6.
Līguma 9.2. un 9.3. punktos noteiktā Līguma izbeigšana neierobežo LĪDZĒJU tiesības uz
zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā LĪDZĒJU pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt PASŪTĪTĀJA datu un Līgumā minētās
informācijas iekļaušanai PASŪTĪTĀJA datu bāzē, kas tiks izmantota PASŪTĪTĀJA līgumsaistību
pienākumu veikšanai, darbības izpētei, mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Šis punkts
uzskatāms par atsevišķu LĪDZĒJU vienošanos, kas paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.
10.3. Dokumenti attiecībā uz Līgumu iesniedzami 11.punktā noteiktajās adresēs vai izmantojot faksa
numuru.
10.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā un kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstīja LĪDZĒJI.
10.5. LĪDZĒJI nosaka atbildīgās personas par Līguma kvalitātes un izpildes kontroli ar tiesībām sastādīt
un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktus un citus no Līguma izrietošos dokumentus:
10.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir Domes
izpilddirektors
Guntars
Jākobsons,
mob.tālr.
+37127891856;
e-pasts:
Guntars.jakobsons@seja.lv.
10.5.2. no IZPILDĪTĀJA puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir
(nepublicējams teksts).
10.6. Līgums sastādīts un parakstīts kopā ar pielikumu nr.1 uz 9 (deviņām) lapām.
10.7. Līgums un tā pielikumi sastādīti 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisko
spēku, no kuriem viens eksemplārs izsniegts – IZPILDĪTĀJAM, otrs- PASŪTĪTAJAM.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
Sējas novada dome
„Jēņi”,p/n Murjāņi 4, Sējas novads, LV 2142
Reģistrācijas numurs: LV90000032857
Norēķinu rekvizīti: SEB banka A/S
Konts: LV89UNLA0027800130818

IZPILDĪTĀJS:
SIA „DSI PLUS”
Miera iela 35, Talsi, Talsu novads,LV- 3201
Reģistrācijas numurs: LV51202012101
Norēķinu rekvizīti: (nepublicējams teksts)
Konts: (nepublicējams teksts)

Sējas novada domes priekšsēdētājs
Guntis Liepiņš

SIA „DSI PLUS” valdes loceklis
Dainis Strods
5

