LĪGUMS Nr. RPNC/2016/10-inf.-3
Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi”
vajadzībām
Rīgā

2016. gada 10. maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja
J. Buģina personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (valdes
10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5; 2. lēmums), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S.A.V.”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003226249,
turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes locekļa Andra Važes personā, kurš darbojas uz
statūtu pamata, no otras puses,
abas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, atsaucoties uz
Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem saistošiem normatīviem aktiem,
iepirkumu procedūras Id. Nr. RPNC/2016/10-inf. "Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko
ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi” vajadzībām" iepirkuma
priekšmeta 3. daļā “Piena produkti” rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu,
noslēdza šo preču piegādes līgumu, turpmāk - Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
pienācīgā kvalitātē un termiņā pārdod un piegādā Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk un
pieņem pārtikas produktus, turpmāk – Prece. Detalizētāka informācija par Preci norādīta
Tehniskajā – Finanšu piedāvājumā (1. pielikums), kas ir pievienota Līgumam kā
neatņemama Līguma sastāvdaļa.
1.2. Preces saņemšana notiek atsevišķās preces partijās saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem
atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamībai.
1.3. Preces saņemšanu Pasūtītājs veic pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem
nepieciešamajiem resursiem.
2.
LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma
noslēgšanas brīža – līdz 2017. gada 9. maijam.
2.3. Ja jauna publiskā iepirkuma rezultāti attiecībā uz Līguma priekšmetu nav izsludināti
Līguma darbības laikā, Līdzēji var vienoties par Līguma darbības pagarinājumu līdz
nākamā publiskā iepirkuma rezultātu izsludināšanai.
3.
LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma kopējā summa par 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādātām Precēm,
turpmāk – Līgumcena, bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir EUR 3481,68
(trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro un 68 centi), kurai papildus tiek
piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme. Uz Līguma
noslēgšanas brīdi maksājumiem par pakalpojumiem piemērojama PVN 21% likme.
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3.2. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Līguma
izpildi, tajā skaitā, visi materiāli, izmaksas, kas saistītas ar darba apmaksu, nodokļiem un
nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, kā arī ir ņemti
vērā visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un citas izmaksas.
3.3. Preču izcenojumi norādīti Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā (1. pielikums), kas ir spēkā
nemainīgi visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Līguma darbības laikā preču
tirgū rodas situācija, kad:
1)
tiek mainītas nodokļu likmes, kas būtiski (vairāk nekā 5%) ietekmē preču cenas;
2)
notiek būtiskas (vairāk nekā 10%) preču tirgus cenu svārstības.
3.4. Ja Līguma darbības laikā pieaug Preces cena Līguma 3.3. punktā noteiktajos gadījumos
Piegādātājs ir tiesīgs ne biežāk kā vienu reizi Līguma darbības laikā, ierosināt Tehniskā Finanšu piedāvājuma grozījumus, rakstiski iesniedzot Pasūtītājam cenas izmaiņas
pamatojumu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Preces cenas paaugstinājums ir pamatots, Līdzēji
slēdz papildus vienošanos pie esošā Līguma. Pretējā gadījumā, ja Piegādātājs atsakās no
Līguma izpildes atbilstoši Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem,
Līgums tiek vienpusēji lauzts 30 dienu laikā no Piegādātāja atteikuma saņemšanas dienas.
3.5. Samaksu par Preču piegādi, ko apliecina Pušu pilnvaroto personu parakstītie akti un/vai
pavadzīmes, Pasūtītājs veic, maksājot ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja
bankas kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
3.6. Gadījumā, ja Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav apmaksājis Piegādātāja
iesniegto rēķinu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta
desmitdaļas) apmērā no rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.
3.7. Ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības ilgāk kā 10 (desmit) dienas un/vai
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs par katru šādu
gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
4. PRECES IESAIŅOJUMS
4.1. Piegādātājam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās
no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret
straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas
laikā.
4.2. Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to
saturu. Katrai iesaiņojuma vienībai ir jābūt iekļautai iesaiņojuma sarakstā, sniedzot tās
aprakstu, un jābūt nomarķētai atbilstoši iesaiņojuma sarakstam.
5.
PREČU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
5.1. Pasūtītājs kopā ar Piegādātāja pārstāvi pārbauda Preces kvalitāti un daudzumu Preces
pieņemšanas brīdī, par ko tiek parakstīta pavadzīme 3 (trīs) ekspmplāros, kas pēc
parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un ir pamats norēķinu veikšanai
par piegādātajām Precēm. 2 (divi) pavadzīmes eksemplāri tiek iesniegti Pasūtītājam.
5.2. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē Preču iztrūkumu vai defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt
Piegādātājam atpakaļ trūkstošo, bojāto un/vai nekvalitatīvo gabalu skaitu 7 (septiņu)
dienu laikā no Preču pavadzīmes rēķina parakstīšanas brīža, ja prece, kuru Piegādātājs
pārdod Pasūtītājam, pieņemšanas laikā konstatēts, ka Prece ir bojāta, vai arī Prece nav
kvalitatīva vai neatbilst iepirkuma un LR spēkā esošo standartu prasībām.
5.3. Pasutītājam ir tiesības, šaubu gadījumā, veikt pārdoto Preču izcelsmes papildus pārbaudi.
5.4. Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic trūkstošās, bojātās un/vai nekvalitatīvās Preces
apmaiņu bez papildus samaksas.
5.5. Ja Piegādātājs atsakās veikt 5.4. punktā minēto Preču apmaiņu bez papildus samaksas,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma Piegādātāja vainas dēļ un
Piegādātājam iestājas pienākums samaksāt Līguma 9.5. punktā norādīto līgumsodu.
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6.
LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
1)
Piegādātājs apņemas nodrošināt Preču piegādi pilnā apjomā un ar pienācīgu
rūpību, ievērojot Līgumam pievienoto Tehnisko - Finanšu piedāvājumu;
2)
Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas
radušies neatkarīgi no Piegādātāja un kavē Preču pieejamību noteiktajā termiņā, un
saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību;
3)
Piegādātājam ir tiesības vienoties ar Pasūtītāju par savādāku Preču saņemšanas
kārtību un termiņiem Līgumcenas un Līguma darbības termiņa ietvaros.
6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
1)
Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam
par pieņemtajām Precēm;
2)
Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Līguma darbības laikā, tajā
skaitā, nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem
nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Preču
saņemšanai;
3)
Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt pakalpojumu apjomu atbilstoši faktiskajai
nepieciešamībai Līgumcenas ietvaros, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus
par vienu vienību.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.
LĪDZĒJU ATBILDĪBA
Piegādātājs atbild par savas preces kvalitāti atbilstoši Tehniskajā – Finanšu piedāvājumā
noteiktajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainojamā
Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Līdzēju no zaudējumu atlīdzības, kas radušies no viņa līgumsaistību
pārkāpuma.
Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otram
Līdzējam, vai kaitēt otra Līdzēja interesēm. Piegādātājs apņemas glabāt un aizsargāt no
Pasūtītāja saņemto konfidenciālo informāciju. Piegādātājam ir tiesības izmantot šo
konfidenciālo informāciju vienīgi tādiem nolūkiem, kas nodrošina darbu izpildi.
Piegādātājam nav tiesību izmantot iegūto konfidenciālo informāciju savtīgos,
komerciālos vai citos šī Līguma mērķim neatbilstošos nolūkos un tādējādi atteikties no
sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. Šim nosacījumam nav laika
ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

8.
NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
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jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama
viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs
netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, ko izraisa
degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.tml. cenu paaugstināšanās, inflācija, valūtas kursu
svārstības, u.tml. biznesa riski.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts
atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par
3 (trim) mēnešiem, Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu.
9.
LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šīs vienošanās
tiek noformētas rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Pasūtītājs vienpusēji var nekavējoties izbeigt Līgumu, ja:
1)
Piegādātājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu;
2)
Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
3)
Citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
9.3. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk
kā 30 (trīsdesmit) dienas.
9.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem par faktiski
izpildītiem un pieņemtiem Pakalpojumiem tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
Līguma izbeigšanas dienas.
9.5. Ja Piegādātājs lauž šo Līgumu pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo Līgumu
nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura
apstākļu iestāšanos, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no
Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus
Pasūtītājam.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, strīdu risina
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par
pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek
reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību
pārņēmējiem.
10.5. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju
pilnvarotās personas:
1)
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: Leontīne Ščepanova, tālrunis: 26800782.
2)
Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: Andris Važe, tālrunis: 29224816; e-pasts
s.a.v@inbox.lv.
10.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par
savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par
pasūtījuma un Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu noformēšanu.

5

10.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to
paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
10.8. Līgums, ieskaitot Pielikumus, noformēts uz 7 (septiņām) lapām, divos eksemplāros ar
vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Piegādātāja.

11.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV11TREL9290410000000
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S.A.V.”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003226249
Juridiskā adrese: Ozolu iela 8a, Jūrmala, LV2008
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0010007467890
Tālr./fakss +371 67530011
_________________________

___________________________

Valdes loceklis A. Važe

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins
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1. pielikums līgumam Nr. RPNC/2016/10-inf.-3, kas noslēgts starp VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un SIA “S.A.V.”

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu
ārstēšanas centrs ar apsardzi” vajadzībām”, identifikācijas Nr. RPNC/2016/10-inf.
Tehniskā specifikācija

Nr.
p.k.

Pārtikas
produkta
nosaukums

Tehniskās
specifikācijas
prasības un
iepakojums

Mērvienība

Tehniskais piedāvājums*
Plānotais
daudzums
12
mēnešiem

Ar, vai
bez
piegādes

Pārtikas
produkta
apraksts

Pārtikas
produkta
iepakojums vai
fasējums

Pārtikas
produkta
ražotājs

Pārtikas
produkta
izcelsmes
vieta

Finanšu piedāvājums*
Plānotā
daudzuma
Cena par
12
vienību
(divpadsmit)
EUR bez
mēnešiem
PVN
cena EUR
bez PVN

Iepirkuma 3. daļa – Piena produkti

1

Piens

2

Krievijas
siers

3

Kausētais
siers

4

Mājas siers

5

Saldie
sieriņi

Tauku saturs līdz
2,5 %, tetrapakā līdz
1 litram un
realizācijas termiņš
līdz 4 mēnešiem

izplatītājs:
SIA
Saniteks
(Ražotājs
Zpoi UHT
Mleko)

Polija

0,74

592,00

litri

800

Ar
piegādi

Piens. Tauku
saturs līdz 2,5 %

tetrapakā līdz 1
litram un
realizācijas
termiņš līdz 4
mēnešiem

kg

50

Ar
piegādi

Krievijas siers.
Tauku saturs no
45% līdz 50 %

vakuuma
iepakojums 5
kg

SIA
Latvijas
Piens

Latvija

2,35

117,50

kg

60

Ar
piegādi

Kausētais siers
Rasa. Dažāds

iepakojums 200
g

AS Rīgas
PK

Latvija

4,80

288,00

Iepakojums līdz 200
g

kg

120

Ar
piegādi

Mājas siers Rasa
ar saldo krējumu

iepakojums 180
g

AS Rīgas
PK

Latvija

3,62

434,40

Dažādi, iepakojums
līdz 45 g

kg

27

Ar
piegādi

Dažādi saldie
sieriņi ar
šokolādi"Baltais"

iepakojums 38
g

AS
Tukuma
Piens

Latvija

4,74

127,98

Tauku saturs no
45% līdz 50 %,
vakuma iepakojums
līdz 5 kg
Dažāds, iepakojums
līdz 200 g

7

Saldējums

Dažāds, iepakojums
vafeļu glāzītē līdz
150 ml

7

Saldējums

Dažāds, iepakojums
līdz 500 g

8

Jogurts

9

Margarīns

6

450

Ar
piegādi

Dažāds
saldējums TIO

iepakojums
vafeļu glāzītē
130 ml

AS Rīgas
PK

Latvija

2,50

1125,00

kg

20

Ar
piegādi

Dažāds
saldējums

iepakojums 500
g

Izplatītājs:
SIA
Premia
FFL

Igaunija

0,90

18,00

Dažāds, iepakojums
līdz 500 g

kg

600

Ar
piegādi

Dažāds jogurts

iepakojums 135
g

SIA Elpa

Latvija

1,23

738,00

Iepakojums līdz 400
g

kg

40

Ar
piegādi

Margarīns Valdo
light

Iepakojums 400
g

SIA
Voldemārs

Latvija

1,02

40,80

litri

Kopā par iepirkuma 3. daļu EUR bez PVN*

3481,68

PVN 21%*

731,15

Kopā par iepirkuma 3. daļu EUR ar PVN*

4212,83

*aizpilda Pretendents
1. Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem un iepakotiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. Pārtikas produkti drīkst būt iepakoti tikai papīra vai plastmasas iepakojumā, izņēmums var būt medus.
3. Produktu piegāde notiek saskaņā ar telefonisku vai elektronisku paziņojumu par nepieciešamo produktu piegādi līdz plkst. 14:00, norādot piegādes laiku un daudzumu.

Piegādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S.A.V.”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003226249
Juridiskā adrese: Ozolu iela 8a, Jūrmala, LV-2008
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0010007467890
Tālr./fakss +371 67530011
_________________________
Valdes loceklis A. Važe

