IEPIRKUMA LĪGUMS
“Specializētās iekārtas un programmnodrošinājums informācijas izgūšanai IDF projekta
Nr.VP/IDF/2017/1 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs IeM VP 2018/30 IDF
Pasūtītājs līguma reģ.Nr. 1902
Piegādātājs līguma reģ.Nr.2018-3.1/033
Rīgā, Iepirkuma līguma datums ir tās elektroniski parakstīšanas datums
Valsts policija, reģistrācijas Nr. 90000099040, tās priekšnieka I.Ķuža personā, kurš darbojas
saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.46 „Valsts policijas nolikums”,
turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA Atea, reģ.Nr. 40003312822 tās valdes locekļa Jāņa Ušvila personā, kurš rīkojas saskaņā
ar statūtiem, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses, vai katra
atsevišķi – Puse,
projekta Nr. VP/IDF/2017/1 "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju
palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" (turpmāk – Projekts) ietvaros,
pamatojoties uz Valsts policijas rīkotā iepirkuma “Specializētās iekārtas un programmnodrošinājums
informācijas izgūšanai IDF projekta Nr.VP/IDF/2017/1 ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM
VP 2018/30IDF) rezultātiem 3. un 5. daļā, CPV kods: 3.daļa: 30210000 – 4 Datu apstrādes iekārtas
(aparatūra), 5. daļa: 30237200 – 1 Datoru piederumi, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz
līgumu, (turpmāk – Līgums), par tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un Līguma
1.pielikumā norādītajai Preces tehniskajai specifikācijai un cenām, pārdod, piegādā un nodod
Pasūtītājam vienu portatīvo darba staciju elektronisko pierādījumu izmeklēšanai uz MAC OS
platformas un 82 (astoņdesmit divus) antistatistiskos skrūvgriežu komplektus (turpmāk – Preces vai
katra atsevišķi – Prece).
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summu veido Preču kopsumma iepirkuma 3. un 5.daļā EUR 6 555,00 (seši tūkstoši pieci
simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
2.1.1. Iepirkuma 3.daļā – EUR 2 455,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi),
neieskaitot PVN;
2.1.2. Iepirkuma 5.daļā – EUR 4 100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 00 centi), neieskaitot
PVN.
2.2. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem.
2.3. Preces vienas vienības cena ir norādīta Līguma 1.pielikumā un tā nav maināma Līguma darbības
laikā.
2.4. Līguma summa ietver visus ar Līguma izpildi saistītos Piegādātāja izdevumus, tai skaitā,
izdevumus par Preces piegādi, apmaiņu un garantiju.
2.5. Piegādātājs, sagatavo attaisnojuma dokumentu par piegādāto Preci, kurā, iekļauj informāciju –
Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizīti, Preces nosaukums, daudzums, mērvienība, cena EUR bez PVN,
summa, Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, Projekta numurs un Pasūtītāja Iepirkuma
identifikācijas numurs. Ja Piegādātājs nav iekļāvis attaisnojuma dokumentā šajā punktā noteikto
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informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un attaisnojuma
dokuments tiks apmaksāts tikai pēc veiktajām korekcijām.
2.6. Pasūtītājs summu par Preci apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attaisnojuma
dokumenta un Preču pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā Čiekurkalna
1. līnijā 1, k-4, Rīgā.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Valsts kasē maksājuma
uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Piegādātāja norēķinu kontu.
3. Preču piegādes un pieņemšanas – nodošanas kārtība
3.1. Piegādātājs piegādā Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma reģistrācijas dienas
Pasūtītāja lietvedībā. Preces tiek piegādātas adresē: Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-4, Rīgā, Pasūtītāja
telpās.
3.2. Piegādātājs telefoniski saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi piegādes laiku 2 (divas) darba dienas pirms
piegādes.
3.3. Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja Preces, ja tās atbilst Līguma un Preces tehniskās specifikācijas
nosacījumiem (Līguma 1.pielikums).
3.4. Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preces un
Puses abpusēji paraksta Preču pieņemšanas-nodošanas aktu un attaisnojuma dokumentu.
3.5. Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz attaisnojuma dokumenta parakstīšanai uzņemas
Piegādātājs.
3.6. Ja Piegādātājs noteiktā termiņā Preces (vai daļu no tām) nav piegādājis, tiek sastādīts Akts par
Preču piegādi ar nokavējumu (turpmāk – Akts) (Līguma 2.pielikums), fiksējot faktu par Preču
nepiegādāšanu, kurā Pasūtītājs norāda nepiegādāto Preci, summu, daudzumu un piegādes termiņa
kavējumu.
3.7. Pasūtītājs, par piegādāto Preci, var nosūtīt pretenziju 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas par Preces kvalitāti vai bojājumiem jebkurā no šādiem
veidiem: rakstiski izmantojot pastu un izmantojot e-pastu (e-pasta adrese: Artjoms.Ivanovs@atea.lv
; info@atea.lv), un informējot par to telefoniski (tālr.: +371 67819050).).
3.8. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma 1.pielikumā noteiktajai Preču tehniskajai
specifikācijai neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts (turpmāk – Defekta akts), kurā Pasūtītājs
norāda konstatētos defektus, defektu novēršanas veidu un termiņus (Līguma 3.pielikums).
3.9. Akts vai Defekta akts tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un tas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Akts/Defekta akts tiek iesniegts Piegādātājam vienā no šādiem veidiem:
3.9.1. pret parakstu Aktu/Defekta aktu Līguma 7.1.1.apakšpunktā noteiktais Pasūtītāja pārstāvis var
izsniegt Līguma 7.1.2.apakšpunktā noteiktajam Piegādātāja pārstāvim uz vietas Pasūtītāja iestādē vai
to piegādājot personīgi Piegādātāja biroja adresē (Ūnijas iela 15, Rīga, LV-1039), darba dienā no
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, ja Puses par to vienojušās iepriekš mutiski. Piegādātājam pret parakstu
izsniegts Akts/Defekta akts uzskatāms par saņemtu tā iesniegšanas dienā, ko apliecina Piegādātāja
paraksts (paraksta atšifrējums, datums, laiks) uz Pasūtītāja Akta/Defekta akta eksemplāra;
3.9.2. nosūtot Piegādātājam Aktu/Defekta aktu pa pastu (ierakstīts sūtījums) Piegādātāja juridiskā
adresē (Ūnijas iela 15, Rīga, LV-1039), ja Piegādātājs atsakās Aktu/Defekta aktu saņemt pret parakstu

2

Līguma 3.9.1.punktā noteiktajā kārtībā. Pa pastu (ierakstīts sūtījums) nosūtīts Akts/Defekta akts
uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.10. Piegādātājs 1 (vienas) dienas laikā pēc Akta/Defekta akta saņemšanas sniedz rakstisku
piekrišanu pildīt prasību vai arī sniedz Pasūtītājam rakstisku motivētu atteikumu. Ja Piegādātājs 1
(vienas) dienas laikā no Akta/Defekta akta saņemšanas brīža neiesniedz Pasūtītājam rakstisku
motivētu atteikumu pildīt prasību, tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir sniedzis piekrišanu pildīt prasību
un viņam jāveic Aktā/Defekta aktā norādīto Preces neatbilstību Līguma noteikumiem novēršana.
3.11. Piegādātājs konstatētos defektus un/vai trūkumus novērš uz sava rēķina, nodrošinot Preces
apmaiņu un/vai trūkstošās Preces piegādi 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas
pretenzijas saņemšanas brīža. Pēc Preces neatbilstības Līguma noteikumiem novēršanas, Preces
nodošana un pieņemšana notiek atkārtoti, ievērojot Līgumā noteikto sākotnējo Preces nodošanas un
pieņemšanas kārtību.
3.12. Ja Preces neatbilstības Līguma noteikumiem novēršanas rezultātā Piegādātājs kavē Preces
piegādes termiņu, tas maksā Pasūtītājam Līguma 5.3.punktā noteikto līgumsodu par katru kavējuma
dienu.
3.13. Attaisnojuma dokumenta apmaksa ir iespējama vienīgi pēc Aktā un/vai Defekta aktā norādīto
trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.14. Attaisnojuma dokuments tiek sagatavots katrai iepirkuma daļai atsevišķi un parakstīts 3 (trīs)
eksemplāros.
3.15. Pēc attaisnojuma dokumenta abpusējās parakstīšanas Prece kļūst par Pasūtītāja īpašumu.
3.16. Risku par Preces piegādi, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai
izpildei (turpmāk – neparedzētie darbi) uzņemas Piegādātājs, izņemot, ja:
3.16.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pusei gribas neatkarīgu apstākļu dēļ,
kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
3.16.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājs precizējot vai papildinot
Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
3.16.3. Līgums objektīvu, no Piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, nav izpildāms, ja netiek
veikti neparedzētie darbi.
4. Garantijas nosacījumi
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs Līguma 1.pielikuma
noteiktajai tehniskajai specifikācijai, kā arī Latvijas Republikā spēka esošo normatīvo aktu prasībām,
kas uz to attiecas. Iepirkum 3.daļas Precei jāatbilst Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem
(atbilstošs CE marķējums). Ja prece ir komplektēta no atsevišķām iekārtām/komponentēm, tad katrai
no šīm iekārtām/komponentēm jāatbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.
4.2. Precēm tiek noteikts garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no attaisnojuma dokumenta
parakstīšanas dienas.
4.3. Iepirkuma 3.daļas Precei garantijas serviss ietver bezmaksas bojāto mezglu remontu un/vai
nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad
saskaņā ar Līguma 3.10.punktā noteikto Piegādātājam ir nosūtīts Defekta akts. Pasūtītājs vienojoties
ar Piegādātāju, var noteikt ilgāku garantijas servisa izpildes termiņu. Piegādātājs ražotāja vai tā
pilnvarotais pārstāvis autorizētam pārstāvim ar iespēju nodrošināt sertificēto garantijas servisu preču
garantijas laikā. Garantija attiecas gan uz Preci, gan arī uz tās sastāvdaļām.
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4.4. Gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Precei garantijas termiņā rodas kāds
bojājums vai defekts vai Prece neatbilst Līguma noteikumiem (turpmāk –– Nekvalitatīva Prece),
Pasūtītājs noformē Defekta aktu saskaņā ar Līguma 3.8. punkta nosacījumiem.
4.5. Piegādātājs bez papildus samaksas pēc Defekta akta saņemšanas, ievērojot Līguma 4.3.punktā
noteikto termiņu:
4.5.1. novērš bojājumus Nekvalitatīvajai Precei; vai
4.5.2. nomaina Nekvalitatīvo Preci pret Preci, kura atbilst Līguma prasībām.
4.6. Ja Piegādātājs nav izpildījis Līguma 4.5.punktā atrunātās saistības, tad Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt atmaksāt naudu, kas Piegādātājam samaksāta par Nekvalitatīvo Preci.
4.7. Pēc Līguma 4.6.punktā norādītā maksājuma saņemšanas Pasūtītājs atgriež Piegādātājam
Nekvalitatīvo Preci, par ko Pušu pārstāvji paraksta Nekvalitatīvo preču atgriešanas aktu (Līguma
4.pielikums).
5. Pušu atbildība
5.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, kā arī rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Līguma 2.6.punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu
par saistību neizpildi īstā laikā 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā, maksājuma
summas.
5.3. Par Līguma 3.1., 3.11. un 4.3.punktos noteikto termiņu neievērošanu Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi laikā 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību tālākas izpildes. Aprēķinātās līgumsoda
summas Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par Preci.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu,
ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība,
normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšanas un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas
kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtējā rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņu 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
iesniegšana otrai Pusei liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
6.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī
Pusēm vienojoties uz laiku posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības.
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6.4. Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendāra mēnešiem, Puses
vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

7. Pušu pārstāvji
7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādi Pušu pārstāvji:
7.1.1. Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Homenko, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde 3.nodaļas priekšnieks, t. 67208654,
dmitrijs.homenko@vp.gov.lv;
7.1.2. Piegādātāja pārstāvis: SIA “Atea” tirdzniecības pārstāvis Artjoms Ivanovs, telefons:
67819050, Artjoms.Ivanovs@atea.lv
7.2. Pušu pārstāvim ir šādas tiesības:
7.2.1. saskaņot Preces piegādes laiku;
7.2.2. parakstīt, Defekta aktu, Nekvalitatīvo preču atgriešanas aktu un Aktu;
7.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
7.2.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
7.3. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.
7.4. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saraksti, izmanto Līguma 7.1.punktā minētos sakaru līdzekļus
un to rekvizītus (e-pasta adreses un tālruņu numurus).
8. Strīdu risināšanas kartība
8.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses pieliek visas pūles
to atrisināšanai pārrunu ceļā.
8.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā
Latvijas Republikas tiesā.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā reģistrācijas dienu Pasūtītāja lietvedībā Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k4, LV-1026 un ir spēkā līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit
četri) mēneši no Līguma 3.4.punktā minētā Preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
9.2. Piegādātāja garantijas saistības ir spēkā līdz garantijas izpildes dienai.
9.3. Pusēm vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus, Līgumā var tikt
izdarīti labojumi, grozījumi un papildinājumi. Visi labojumi, grozījumi un papildinājumi tiek veikti
rakstiski, un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
9.4. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami, ja Tehniskajā specifikācijā noteiktais Preces,
tās sastāvdaļu vai uz Preces uzstādīto sistēmu ražotājs izbeidz Tehniskajā specifikācijā norādīto
preču/materiālu/sistēmu ražošanu, par ko Piegādātājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja
Piegādātājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto preču/materiālu/sistēmu
un nomaiņai piedāvāto preču/materiālu/sistēmu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to
izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību.
9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs:
9.5.1. nenodod Pasūtītājam Preces Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;
9.5.2. kavē Līguma 3.11. un 4.3.punktā norādīto termiņu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām;
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9.5.3. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
9.5.4. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību
segšanai.
9.5.5. pieļāvis 20.09.2016. Ministru kabineta instrukcijā Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu
finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” 165.
punktā atrunātos nosacījumus vai stājies spēkā kāds no iepriekš minētā punkta apstākļiem.
9.6. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6. punktā
norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
9.7. Atkāpšanās no Līguma 9.5. vai 9.6.punkta kārtībā neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma maksāt
līgumsodu par termiņu no nokavējuma brīža līdz brīdim, kad otra Puse ir vienpusēji atkāpusies no
Līguma.
9.8. Ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 9.5.2. punktu, tad Piegādātājam ir pienākums 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 9.5.2.punktā minētās informācijas saņemšanas atmaksāt
Pasūtītājam par nekvalitatīvām Precēm saņemto summu un līgumsodu. Pēc tam, kad Pasūtītājs
saņēmis šajā punktā minētos maksājumus, Pasūtītājs atgriež Piegādātājam visas nekvalitatīvās Preces.
9.9. Pusei mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā mainoties Pušu pārstāvim,
tās tālruņa numuram, faksam vai e-pasta adresei, katra Puse apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā
elektroniski paziņot otrai Pusei par izmaiņām.
9.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz lapu skaits cipariem (lapu skaits vārdiem)
lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
9.11. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma pielikumā:
9.11.1. 1.pielikums: “Preču tehniska specifikācija un cena” uz lapu skaits cipariem (lapu skaits
vārdiem) lapām;
9.11.2. 2.pielikums: “Akts par preču piegādi ar nokavējumu ” uz 1 (vienas) lapas;
9.11.3. 3.pielikums: “Defekta akts” uz 1 (vienas) lapas;
9.11.4. 4.pielikums: “Nekvalitatīvo preču atgriešanas akts” uz 1 (vienas) lapas.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Valsts policija
Reģ.Nr.90000099040
Čiekurkalna 1.līnija 1, k – 4, Rīga,
LV-1026
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV67TREL2140091031000
Priekšnieks I.Ķuzis
____________________
paraksts

Piegādātājs:
SIA “Atea”
Reģ.Nr.: 40003312822
Ūnijas iela 15, Rīga, LV- 1039
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta nr.: LV40HABA0551000369740
Valdes loceklis J. Ušvils
________________________
paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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