Līgums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. __________
SIA “Firma L4” līguma Nr. _2018-CP/096-14
Rīgā, 2018.gada 9. aprīlī
Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, tās valdes locekļa Jāņa
Māsēna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abas kopā turpmāk tekstā – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Būvprojekta izstrāde BKSB sacīkšu trases drošības
aprīkojuma uzstādīšanai” (id. nr. CSDD 2018/12) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu Biķernieku kompleksās
sporta bāzes (BKSB) Rīgā, S.Eizenšteina ielā 18, sacīkšu trases drošības aprīkojuma
uzstādīšanai atbilstoši projektēšanas uzdevumam Līguma 1.pielikumā, darbu apjomu
sarakstam Līguma 2.pielikumā (turpmāk – Būvprojekts).
2. Darbu apjoms un izpildes nosacījumi
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Būvprojekta apjomam un projektēšanas darbu apjomam jāatbilst projektēšanas
uzdevumam Līguma 1.pielikumā un darbu apjomu sarakstam Līguma
2.pielikumā.
Izpildītājs, uzsākot Būvprojekta dokumentācijas izstrādi, kopā ar Pasūtītāja
pārstāvi apseko BKSB sacīkšu trasi un precizē projektēšanas uzdevumā
iekļauto platību.
Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvu, tehnisko noteikumu,
pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošu normatīvu aktu prasībām.
Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi
būtu ekonomiski. Izpildītājam Būvprojektā ir jāietver energoefektīvāki
risinājumi, jo Pasūtītājs ir ieviesis enerģijas pārvaldības sistēmu, pamatojoties
uz standartu ISO 50001:2011. Lai nodrošinātu atbilstību standarta enerģijas
pārvaldības sistēmai, Pasūtītājam ir nepieciešams uzlabot energoefektivitāti,
kas veicina kopējā enerģijas patēriņa samazināšanos.
Izpildītājs projektēšanas darbu veikšanai nodrošina attiecīgajās darbības sfērās
kvalificētus un iepirkuma “Būvprojekta izstrāde BKSB sacīkšu trases drošības
aprīkojuma uzstādīšanai” (id. nr. CSDD 2018/12) iesniegtajā piedāvājumā
piedāvātos speciālistus.
Izpildītājs darbu veic ar tā rīcībā esošu projektēšanas darbam nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu, tajā skaitā, licencētām projektēšanas datorprogrammām.
Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu saskaņot visās nepieciešamajās valsts
un pašvaldības institūcijās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.8.

2.9.
2.10.

Izpildītājam jāsaskaņo izstrādātā projekta dokumentācija ar Latvijas
Automobiļu federāciju (LAF), Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA),
Latvijas Motosporta federāciju (LaMF) un Starptautisko Motosporta
federāciju (FIM), nepieciešamības gadījumā veicot iepriekšējas konsultācijas
ar visu šo federāciju pārstāvjiem.
Izpildītājam ir pienākums pēc Būvprojektu saskaņošanas iesniegt tos
akceptēšanai attiecīgajā būvvaldē un saņemt Būvatļauju.
Pasūtītājs var veikt korekcijas projektēšanas uzdevumā vai Būvprojekta
apjomos, ja šādas izmaiņas ir jāveic objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ, un par to ir noslēgta Pušu rakstiska vienošanās, kuras ietvaros
pārskatīts gan izpildāmo darbu apjoms un apmaksa, gan darbu izpildes
termiņš.
3. Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs ir
jāiepazīstina ar visiem Būvprojekta materiāliem jebkurā Līguma darbības
brīdī.
Pasūtītājam ir tiesības Būvprojekta izstrādes laikā no savas puses kontrolēt
un/vai iesniegt ekspertīzei Izpildītāja izstrādātos Būvprojekta risinājumus
atbilstoši Līguma 3.pielikuma kalendārajā grafikā (turpmāk – kalendārais
grafiks), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktajam izstrādātajam
Būvprojekta apjomam. Nepieciešamības gadījumā, pēc šādas izvērtēšanas
Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku atzinumu ar turpmākās darbības
rekomendācijām.
Pasūtītājs Līguma darbības laikā rīko iknedēļas darba sanāksmes vai, abpusēji
vienojoties, citos laikos. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes
un atskaitīties Pasūtītājam par veikto darbu Būvprojekta izstrādē atbilstoši
Būvprojekta apjomam un kalendārajam grafikam.
Izpildītājam ir pienākums kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā iesniegt
Pasūtītājam izstrādāto Būvprojektu saskaņošanai.
Izpildītājam jāsaskaņo izstrādātā projekta dokumentācija ar Latvijas
Automobīļu federāciju (LAF), Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA),
Latvijas Motosporta federāciju (LaMF) un Starptautisko Motosporta
federāciju (FIM), nepieciešamības gadījumā veicot iepriekšējas konsultācijas
ar visu šo federāciju pārstāvjiem.
Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta
saņemšanas to izskatīt un saskaņot, vai Izpildītājam iesniegt rakstisku
motivētu atteikumu Būvprojekta trūkumu un nepilnību novēršanai.
Ja Pasūtītājs atsakās saskaņot Būvprojektu, Puses vienojas par Būvprojekta
trūkumu un nepilnību novēršanu un termiņiem. Būvprojektā konstatētie
trūkumi novēršami par Izpildītāja līdzekļiem. Pēc to novēršanas Izpildītājs
atkārtoti veic Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar
Līguma 2.7.punktā minētajām institūcijām.
4. Darbu pieņemšana – nodošana

4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Pēc Būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas Būvprojekts tiek
nodots Pasūtītājam un pieņemts, Pusēm parakstot Būvprojekta pieņemšanas
nodošanas aktu.
Vienlaikus ar Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu papīra formātā 3 (trijos)
eksemplāros.
Pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pieņemšanas
- nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
no Pasūtītāja puses – CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars
Aksenoks;
no Izpildītāja puses – SIA “Firma L4” Ceļu projektēšanas nodaļas vadītājs
Aldis Kreislers.
5. Līgumcena un norēķinu kārtība

5.1.

5.2.

5.3.

Kopējā līgumcena atbilstoši darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā ir
19 105,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts pieci eiro un 0 centi) un
PVN 21 % 4012,05 EUR, kopā 23 117,05 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens
simts septiņpadsmit eiro un 5 centi) .
Pasūtītājs par darbu izpildi samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja
rēķina saņemšanas.
Kopējā līgumcena ietver visus ar Būvprojekta projektēšanu saistītos
izdevumus projektēšanas uzdevumā noteiktā apjoma ietvaros, tajā skaitā,
Būvprojekta izstrādes organizācijai nepieciešamās, saskaņojumu,
uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas izmaksas, izpētes darbu
izmaksas, topogrāfiskā plāna izstrādes izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas
nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma
nepieciešamība izriet no izbūves vietu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde
var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu.
Izmaksās nav jāiekļauj samaksa par Būvprojekta ekspertīzēm un būvnodevu,
ko sedz Pasūtītājs.
6. Līguma darbības termiņš

6.1.
6.2.

6.3.

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz tā saistību
pilnīgai izpildei.
Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu izstrādāt un nodot Pasūtītājam ar
visiem 2.7. un 3.5. punktos noteiktajiem skaņojumiem, ne vēlāk kā 6 (sešu)
mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
Ja Būvprojekta izstrādes gaitā Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, kādēļ
Būvprojekta izstrāde uz laiku jāpārtrauc, Puses vienojas par tā pārtraukšanu.
Līguma 6.2.punktā minētajā termiņā netiek ieskaitīts projektēšanas darbu
izpildes pārtraukums.
7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa

7.1.

Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla nomaiņu gadījumos, ja Līguma izpildē
iesaistīto speciālistu ir pārtrauktas līgumattiecības, vai iesaistītais speciālists

ilgstoši slimo, vai citos gadījumos, kuri neļauj iesaistītajam speciālistam
pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildīt uzticētos pienākumus.
7.2.
Izpildītājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumos, ja
apakšuzņēmējs nepilda līgumā noteiktās saistības vai pienākumu, vai citos
gadījumos, kuri neļauj pilnvērtīgi un kvalitatīvi apakšuzņēmējam izpildīt
Līguma saistības.
7.3.
Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē Publisko iepirkumu
likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā:
Publisko iepirkumu likuma 62. pants. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju
piesaiste
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav
tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
Pasūtītājs var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka
iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir
pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma
izpildē.
(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma
līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā
personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad
piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam
izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā
personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
(3) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta pirmajā
vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,
atbilst šā likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu
izslēgšanas gadījumiem;
4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
(4) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas
izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā
likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita
no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
(6) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk
kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
8. Pušu atbildība
8.1.
8.2.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu
izpildi.
Izpildītāja Līguma saistību izpildi nodrošina Eiropas Savienībā vai Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestādes, tās filiāles, ārvalsts
kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta beznosacījumu
garantija 1910,50 eiro apmērā. Garantija ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc Līguma noslēgšanas un Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir
spēkā līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai, tas ir 7 (septiņi)
mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Ja Puses ir noslēgušas vienošanos par
Līguma termiņa pagarināšanu, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir
jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājums.
Līguma saistību izpildes nodrošinājumu līguma saistību devējs izmaksā
Pasūtītājam tā pieprasītajā apmērā, šādos gadījumos:
Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ;
ja kāds no darbu izpildes grafika termiņiem kavējas ilgāk kā 15 (piecpadsmit)
darba dienas Izpildītāja vainas dēļ;
ja tiek pierādīta Izpildītāja pienākumu neizpilde un tā rezultātā Būvprojekta
risinājumos ir konstatētas būtiskas atkāpes no projektēšanas uzdevuma
prasībām un normatīviem dokumentiem.
Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek nokavēts noteiktais Līguma izpildes termiņš,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 %
apmērā no kavētā Būvprojekta izmaksām, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no
kopējās līgumcenas.
Par maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja
līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru
nokavēto kalendāro dienu, nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes.
Izpildītājs apdrošina savas darbības profesionālo civiltiesisko atbildību par
visu līguma saistību izpildes laiku atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam.
Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās
apstiprināta kopija). Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet
līguma saistību izpilde vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā
esošās apdrošināšanas polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu
spēkā esošu apdrošināšanas polisi.

8.8.
8.8.1.
8.8.2.
8.8.3.
8.8.4.

8.8.5.

8.8.6.
8.8.7.
8.8.8.
8.9.

Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja:
Izpildītājs atkārtoti ir nokavējis kādu no darbu izpildes grafikā noteiktajiem
termiņiem;
Būvprojekta kvalitāte neatbilst Līguma, tajā skaitā, projektēšanas uzdevuma
nosacījumiem, un to nav iespējams novērst Līgumā paredzētajā termiņā;
Izpildītājs līguma noslēgšanas brīdī vai Līguma izpildes laikā veic
prettiesiskas darbības;
ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas
liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma saistību
izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu
līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē;
turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
Būvdarbu iepirkuma un būvniecības procesā konstatētās Būvprojekta
nepilnības Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem.
9. Nepārvarama vara

9.1.

9.2.

9.3.

Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks,
stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas
traucē šī līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības
vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas
brīdī.
Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanās brīža.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par
tālāko Līguma izpildes gaitu.
10. Strīdu risināšana

10.1.

10.2.

Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības laikā starp Pusēm,
ir jārisina sarunu ceļā. Cietušās Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata 10 darba
dienu laikā. Pretenzijas un atbildes uz tiem jāiesniedz rakstveidā.
Jebkurš strīds vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek
izšķirtas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11. Citi noteikumi

11.1.
11.2.
11.3.

Puses apņemas neizmantot Būvprojekta materiālus reklāmās vai citās
publikācijās, nesaskaņojot ar otru Pusi.
Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei
savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.4.

Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to
sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.
12. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

Visus ar Līguma izpildi saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta
rakstiski uz Līgumā norādīto adresi, vai e-pastu, ko viena puse ir paziņojusi
otrai pusei.
Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par puses
reģistrētās juridiskās adreses maiņu.
Pasūtītāja kontaktpersona: CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks
Kaspars Aksenoks, tel. 29266488, e-pasts kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv.
Izpildītāja kontaktpersona: SIA “Firma L4” ceļu projektēšanas nodaļas
vadītājs Aldis Kreislers, tel.: 29628349, e-pasts: aldis.kreislers@L4.lv .
Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti

Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības
direkcija” Sergeja Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734
Konts Nr.LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”
Kods PARXLV22

Izpildītājs
SIA “Firma L4”
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Reģ.Nr.:400032360001
Konts Nr.:LV95HABA0001408047992
AS “Swedbank”
Kods HABALV22

------------------------------------------------------------------Valdes priekšsēdētājs
Andris Lukstiņš

Valdes loceklis
Jānis Māsēns

