IZRAKSTS

Iepirkuma līgums Nr. RPNC/2018/8
/Par imūnķīmijas analizatora Evidence darbības nodrošināšanai nepieciešamo
reaģentu un palīgmateriālu piegādi/

Rīgā,

2018. gada 7. maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru atbilstoši statūtiem ar
kopīgas pārstāvības tiesībām pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes locekle Irina
Starkova un valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BIOMARK”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103572707,
turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes locekles Marselas Bokas personā, kura rīkojas atbilstoši
statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Piegādātājs turpmāk abi kopā saukti par Līdzējiem,
ņemot vērā, ka Piegādātājs atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā Publisko iepirkumu
likuma 8. panta septītās daļas 2. apakšpunkta b) daļas kārtībā: “Reaģentu iepirkums biočipu
mikromatricu tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai”, Iepirkuma
identifikācijas Nr. RPNC/2018/8,
Līdzēji noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā Pasūtītājam imūnķīmijas automātiskā analizatora “Evidence”,
turpmāk – Analizators, darbības nodrošināšanai nepieciešamos reaģentus un palīgmateriālus,
turpmāk – Prece) atbilstoši Līguma noteikumiem un Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam
Iepirkumā.
1.2. Preces sortiments, cena un paredzamais daudzums norādīti 1. pielikumā “Tehniskais un
finanšu piedāvājums”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Pārdošana tiek veikta atsevišķās Preces partijās saskaņā ar Pasūtītāja rakstiskiem
pasūtījumiem, kuri nosūtīti uz Līgumā norādīto Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta
adresi vai faksu.
1.4. Piegādātājs papildus apņemas Līguma darbības laikā veikt visu Analizatora bojāto un
periodiskai nomaiņai paredzēto detaļu bezmaksas nomaiņu, ieskaitot darbaspēka izmaksas,
kas saistītas ar Analizatora ražotāja noteiktajām servisa 6 (sešu) un 12 (divpadsmit) mēnešu
apkopēm, ievērojot likumā ”Par mērījumu vienotību”, likumā ”Par atbilstības novērtēšanu”
un citos Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, plānotā līgumcena ir 87 000 EUR (astoņdesmit
septiņi tūkstoši euro, 00 centi), kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā PVN likme.
2.2. Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas – Preces cena, piegāde, minēto aktivitāšu realizācijai
nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas (ja tādas rodas), apmācības izmaksas (ja tādas
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rodas), kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, ražotāja noteikto
transportēšanas prasību nodrošināšanas izmaksas, derīguma termiņa saistību izpildi u.c., tajā
skaitā arī izmaksas, kas ir saistītas ar konkrēto preču ražošanā izmantojamo patentu un /vai
licenču izmantošanas izmaksām. Piegādātājs ir tiesīgs mainīt Preces cenu gadījumā, ja līguma
termiņa laikā mainās valūtas tirgus situācija un Lielbritānijas Sterliņu mārciņas (GBP) valūtas
konvertācijas kurss attiecībā pret Eiro (EUR) pieaug virs 1,35 vienībām, ar nosacījumu, ka
vidējais preces cenas procentuālais pieaugums līguma termiņa laikā nepārsniedz 3% (trīs
procenti) gadā.
2.3. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Preces ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces
ražošanu vai piegādi vai maina preces specifikāciju, par ko Piegādātājs var uzrādīt ražotāja
apliecinājumu, Piegādātājs piedāvā Pasūtītājam piegādāt līdzvērtīgu vai labāku Preci.
Piegādātājs apņemas nodrošināt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pasūtītāja
noteiktajām minimālajām tehniskajām specifikācijām (atbilstību šādos gadījumos nosaka,
saskaņojot ar Pasūtītāju) un Preču derīguma termiņiem. Piegādātājs garantē, ka šajā gadījumā
tiks ievēroti visi pārējie Līguma nosacījumi.
2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumcenas ietvaros grozīt piegādājamo Preču apjomu atbilstoši
faktiskajai nepieciešamībai, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību.
2.5. Pasūtītājs samaksu par Preci, atbilstoši faktiski piegādātajam Preces apjomam, veic ar
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas. Par samaksas dienu tiek uzskatīta
tā diena, kad Pasūtītājs veicis naudas summas pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu.
2.6. Piegādātājs rēķinā (preču pavadzīmē) norāda Līguma numuru, Līguma datumu, Analizatora
nosaukumu, Preces daudzumu, cenu par vienu vienību un kopējo summu un PVN likmi
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Rēķinus
Pasūtītājam var iesniegt elektroniski, nosūtot tos darbdienās uz elektronisko adresi:
rekini@rpnc.lv.
3. PRECES PASŪTĪJUMU PLĀNOŠANA UN PASŪTĪJUMA PIETEIKŠANA
3.1. Pasūtītājs veic pasūtījumu iepriekšplānošanu izvērtējot paredzamo Preču pasūtījumu plānu
par katriem 3 (trīs) nākamajiem kalendārajiem mēnešiem, kuru iesniedz Piegādātājam 3 (trīs)
mēnešus iepriekš paredzamās piegādes.
3.2. Pasūtītājs veic kārtējā pasūtījuma pieteikumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
paredzamās piegādes.
3.3. Pasūtītājs veic pasūtījuma pieteikumu izmantojot šādus Piegādātāja sakaru līdzekļus: faksu –
+371 66 100 448, e-pastu: info@biomark.lv. Pieteikums ir uzskatāms par izdarītu faksa (epasta), vēstules nosūtīšanas brīdī.
3.4. Piegādātājs apstiprina pasūtījuma saņemšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
4. PRECES PIEGĀDE UN PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
4.1. Piegādātājs piegādā Preci ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma
izdarīšanas brīža, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces piegādes laiku un vietu.
4.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, neatvērtā oriģinālā iepakojumā,
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ar vismaz 6 (sešu) mēnešu derīguma termiņu piegādes brīdī, atbilstošai Līguma 1.pielikumam
un Pasūtītāja definētajām prasībām.
4.3. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar abpusēji parakstītu Piegādātāja izrakstītu
pavadzīmi – rēķinu. Par Preces pieņemšanas – nodošanas dienu ir uzskatāma diena, kad
Piegādātāja izrakstīto pavadzīmi – rēķinu no savas puses ir parakstījis Pasūtītājs, tādējādi
apliecinot Preces pieņemšanu.
4.4. Preču nodošanas laikā Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādāto Preču glabāšanas
noteikumiem, lietošanas īpatnībām un pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniedz rakstiskas Preces
lietošanas instrukcijas, reaģentu sertifikātus un drošības lapas katrai konkrētajai sērijai.
4.5. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatēts fakts par kādu Preces kvalitātes
neatbilstību Preces kvalitātes prasībām (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, defekts, kā
arī atvērts vai bojāts iepakojums, u.c.), tas tiek fiksēts, un Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā
no neatbilstības atklāšanas brīža iesniedz Piegādātājam rakstisku pretenziju. Piegādātājs
apņemas novērst neatbilstības bez papildus samaksas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā,
apmainot nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām.
4.6. Preces piegāde, ja Pasūtītājs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem
uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas –
nodošanas ietvaros.
4.7. Īpašuma tiesības un ar tām saistītie pienākumi pāriet uz Pasūtītāju Preču pieņemšanas brīdī.
Līdz Preču pieņemšanai visus riskus par Precēm uzņemas Piegādātājs.
4.8. Jautājumi par Preces piegādes atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ražotāja vai neatkarīgu
ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne
tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
5. PIEGĀDĀTĀJA SAISTĪBAS
5.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi Pasūtītāja pārstāvja
klātbūtnē, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.
5.2. Ar Preces piegādi Piegādātājs garantē, ka Prece ir atbilstoša ražotāja noteiktajām derīguma
termiņu un preces transportēšanas prasībām, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Līguma
nosacījumiem un Pasūtītāja veiktajam pasūtījumam.
5.3. Piegādātājs Līguma darbības laikā nodrošina un veic Analizatora (izņemot palīgaprīkojuma
– dators, monitors, printeris u.c.) bezmaksas periodiskās apkopes (6 un 12 mēnešu apkopes)
un bezmaksas tehnisko servisu un remontdarbus, tai skaitā, visu apkopes/servisa periodiskai
nomaiņai paredzēto maiņas detaļu, kā arī remontam paredzēto rezerves detaļu bezmaksas
nomaiņu, nepieļaujot Analizatora dīkstāvi virs 10 (desmit) dienām.
5.4. Piegādātājam nav tiesību nodot Līguma vai tās daļas izpildi trešajām personām, izņemot
gadījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumu pāreju.
5.5. Piegādātājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā informēt
Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā:
5.5.1. tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas
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tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;
5.5.2. Piegādātāja saimnieciskā darbība tiek apturēta.
5.6. Piegādātājs visā Līguma darbības laikā pilda Analizatora ražotāja saistības no Līguma
noslēgšanas brīža un Preces ražotāja garantijas saistības no Preču pavadzīmes parakstīšanas
dienas.
6. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
6.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Preci Līguma noteiktajos termiņos un
kārtībā.
6.2. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētas Līguma 1.pielikumā norādītās Preces
nomenklatūras un daudzumu pasūtīšanu un veic pasūtījumus atbilstoši patēriņa vajadzībai un
tirgus izmaiņām.
6.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt preces pasūtīšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem un
nodrošināt atbilstošu Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu, ievērot piegādātās Preces
glabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas.
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam un atteikties no Preces pieņemšanas, ja
Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi, kas minēti Līguma 4.5.punktā.
6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja:
6.5.1. Piegādātājs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas
turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos;
6.5.2. tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības
(ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;
6.5.3. Piegādātāja saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu ar Piegādātāju nekavējoties, ja Piegādātājs apzināti
Pasūtītājam sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai
ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības.
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA, RISKI UN ĪPAŠUMTIESĪBAS
7.1. Ja Piegādātājs nav piegādājis Preci šī Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no pasūtītās un nepiegādātās Preces
summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtu rēķinu, bet līgumsoda
kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no kopējās Līgumcenas.
7.2. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma 2.6. punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no pasūtītās un
neapmaksātās Preces summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz Piegādātāja
iesniegtu rēķinu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no
kopējās Līgumcenas.
7.3. Ja Piegādātājs lauž 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 radītos zaudējumus
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Pasūtītājam.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no turpmākas saistību izpildes, ja vien Līdzēji
konkrētā gadījumā nenosaka savādāk.
7.5. Īpašumtiesības uz Pasūtītājam lietošanā nodoto Analizatoru visā Līguma darbības laikā
paliek Piegādātājam. Pasūtītājs apņemas lietot un uzturēt lietošanā nodoto Analizatoru,
ievērojot visas ražotāja lietošanas instrukcijas un saskaņā ar ražotāja norādītajām ikdienas
apkopes procedūrām, kas aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā.
7.6. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs pamatoti konstatē Analizatora darbības traucējumus,
kas radīti ražotāja vadlīniju un lietošanas noteikumu neievērošanas vai nolaidības rezultātā,
tad šādā gadījumā remonta izdevumus sedz Pasūtītājs.
8. NEPĀRVARAMA VARA (Force Majeure)
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai
ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgais Līdzējs (vai abi Līdzēji) nevarēja ne paredzēt, ne
novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos Līdzēji nav atbildīgi, izņemot Līguma noteiktos
gadījumus. Par šādiem apstākļiem atzīstamas stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde,
civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība.
8.2. Līdzējs, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to
informē otru Līdzēju.
8.3. Ja kāds no Līdzējiem, kura rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē
otru Līdzēju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgais
Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, Līdzēji
kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas
gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienam no Līdzējiem nav tiesību prasīt
zaudējumu atlīdzību.
9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN
PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītājam 12
(divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad izlietota
Līgumcena, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
9.2. Grozījumus drīkst izdarīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantu. Līguma grozījumi
un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīti.
Grozījumi ir pievienojami Līgumam, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju
piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un
institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai pārvaldes lēmumiem.
9.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 64. pantu.
9.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem par piegādātām
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6.

Precēm tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek risināts pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nespēj
vienoties pārrunu ceļā, tad visi strīdi, domstarpības vai prasības tiek risinātas tiesā saskaņā
ar 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. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz pārējiem
Līdzējiem un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā,
neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku informāciju,
gan mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju,
neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šeit minētajai
konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.
10.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai vadītāju 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. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgā Pasūtītāja kontaktpersona ir Ķīmiski
toksikoloģiskās laboratorijas vadītāja - tiesu eksperte Tatjana Hodaseviča, tālruņa numurs:
+371 67080255; +371 67080243, faksa numurs: +371 67222305, e-pasts:
tatjana.hodasevica@rpnc.lv. Pasūtītāja kontaktpersonai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot
norādījumus Piegādātājam par Preču pasūtījumiem un piegādi, pieņemt aptiekas vadītājas
klātbūtnē Preces un parakstīt Preču pavadzīmes, kā arī pieprasīt no Piegādātāja
informāciju par Līguma izpildes gaitu un norisi.
10.6. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgā Piegādātāja kontaktpersona ir Marsela Boka, tālruņa
numurs: +371 29420888, e-pasts: marsela@biomark.lv.
10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta
tiesības vai kāds no Līguma minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, epasta adrese, biroja pasta adrese u.c., tad Līdzējs 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski paziņo
par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šo noteikumu, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir
pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līguma norādīto informāciju. Šis noteikums
attiecas arī uz Līguma minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.
10.8. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līguma
norādīto Līdzēju adresi, uzskatāma par saņemtu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas
pasta iestādē.
10.9. Līgums sagatavots un parakstīts uz 7 (septiņām) lapām, neskaitot pielikumus, divos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs
– pie Piegādātāja
10.10. Līguma noslēgšanas brīdī tam ir šāds pielikums:
10.10.1.

1. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz 1 lapas.
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7.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
11.1. PASŪTĪTĀJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
PVN maksātāja Nr. LV50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,
Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305
e-pasts rpnc@rpnc.lv
http://www.rpnc.lv/

11.2. PIEGĀDĀTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BIOMARK”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103572707
PVN maksātāja Nr. LV40103572707
Juridiskā adrese: Biķernieku iela 81 - 31,
Rīga, LV-1039
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV45RIKO0002013267372
Tālr. +371 66103078; fakss: +371
66100448
e-pasts info@biomark.lv
http://www.biomark.lv/

________________
Valdes priekšsēdētājs J. Buģins

______________
Valdes locekle M. Boka
z.v.
z.v.

________________
Valdes locekle I. Starkova
________________
Valdes loceklis I. Rezebergs
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