Līgums
par logu nomaiņu ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā
Rīgā, 2016.gada 29.decembrī

Pasūtītāja līguma reģ.Nr._____________

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, reģ. Nr. 90000058752, adrese: Hipokrāta
iela 2, K-6, Rīga, LV-1038, tā direktora p.i. Daces Ķikutes personā, kura darbojas uz Ministru
kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra
nolikums” un Veselības ministrijas 2016.gada 20.novembra rīkojuma Nr.13-05/425 pamata
(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un
SIA “Aldens Holding”, Reģ.Nr. 50103527141, adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046,
tā pilnvarotās personas Aleksandra Čevera personā, kurš rīkojas uz Statūtu un Pilnvaras
pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,
bet abas puses kopā, (turpmāk – Puses), pamatojoties uz iepirkuma „Logu nomaiņa
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā” (ID Nr. VTMEC
2016/8) rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Līgumu Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un
materiāliem veikt logu un palodžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, esošo logu un
palodžu demontāžu, Pasūtītāja ēkā Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā, kā arī radušos atkritumu
savākšana un nodošana utilizācijai (turpmāk – Darbi). Darbi tiek veikti saskaņā ar
Izpildītāja Tehnisko-Finanšu piedāvājumu (pielikumā).
1.2.Izpildītājs apliecina, ka tam ir saistoši:
1.2.1. visi iepirkuma „Logu nomaiņa Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkai
Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā”, ID Nr. VTMEC 2016/8, piedāvājumā iesniegtie
apliecinājumi,
1.2.2. šis Līgums un tā pielikumi.
1.3. Preču piegādes un Darbu veikšanas vieta ir Hipokrāta iela 2, K-17, Rīga (turpmāk –
Objekts).
2. KOPĒJĀ LĪGUMA VĒRTĪBA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līgumcena, kas ietver sevī visas izmaksas, kuras saistītas ar šī Līguma 1.1.punktā minēto
Darbu izpildi, nepārsniedz 28082.18 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit divi
euro un astoņpadsmit centi), un 21% PVN 5897.26 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit septiņi euro un divdesmit seši centi), kas kopā sastāda 33979,44 EUR
(trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un četrdesmit četri centi).
2.2. Līguma apmaksas kārtība:
2.2.1. Avanss paredzēts 100% (simts procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.
Avansa maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma
noslēgšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža.
2.3.Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas un garantē Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi, noteiktā
termiņā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi.
3.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt jebkādus darbus, kas nav
paredzēti Līgumā.
3.3. Izpildītājs apņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu
veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību.
3.4. Izpildītājs apņemas neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja
šajā punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un
atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus.
3.5. Izpildītājs Darba laikā uz sava rēķina nodrošina būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību
Objektā.
3.6. Izpildītājam it tiesības nomainīt piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un/vai piesaistīt
jaunus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
3.7. Izpildītājs apņemas materiālus vai izstrādājumus uzstādīt atbilstoši materiālu ražotāja
noteiktām tehnoloģijām vai instrukcijām. Ja Izpildītājs neizmanto materiālu ražotāja
tehnoloģijas vai instrukcijas, tad šādi Darbi netiek pieņemti.
3.8. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot tā atbilstību tehniskai
specifikācijai un tāmei.
3.9. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā
kārtībā. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši piegādātie logi un/vai veiktie Darbi netiek pieņemti
līdz defektu novēršanai.
3.10. Pušu pienākums visā Līguma izpildes laikā nekavējoši brīdināt otru Pusi par
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pušu neatkarīgu apstākļu dēl un kuru dēļ
var tik traucēta Līguma izpilde.
3.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti sapulcēs, kurās piedalās
Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kā arī Pasūtītāja un/vai
Izpildītāja pieaicinātās personas. Sapulces tiek sasauktas Pasūtītāja norādītajā vietā pēc
nepieciešamības, ja vien puses nav vienojušās par citu sapulču sasaukšanas kārtību.
Sapulču protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekš minētais neierobežo
citu ar darbu veikšanu saistīto personu tiesības sasaukt sapulci, ja tas to uzskata par
nepieciešamu, savlaicīgi (ne mazāk kā 2 darba dienas iepriekš) paziņojot par
sapulces sasaukšanu pārējām ieinteresētajām personām.
3.12. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus Objektā, ja Darbu izpildes kvalitāti ietekmē laika
apstākļi.
4.

GARANTIJAS

4.1. Izpildītājs garantē Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību un
atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem
izmantotajos materiālos un/vai veiktajos darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas
termiņa laikā. Veikto Darbu un pielietoto materiālu garantijas termiņš ir 60 mēneši no
Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
4.2. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas par
saviem līdzekļiem novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus
objektam un/vai trešajām personām, vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu
prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam
jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš
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nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām attiecībā uz darbiem vai pielietotajiem
materiāliem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.
4.3. Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto Darbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies
situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez
Izpildītāja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos
situāciju un tikai tad par to informēt Izpildītāju un tālāk veikt 4.4.punktā norādītās
darbības.
4.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai
trūkumus darbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā,
ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir
tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba
dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
4.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par
ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā
puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
4.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā
izraisītos bojājumus Objektam un/vai trešajām personām, Pasūtītāja noteiktajā termiņā
un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu
defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā
gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, papildus
par katru nokavējuma dienu piemērojot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti)
apmērā no Līguma summas.
5. DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
5.1. Izpildītājs ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba pieņemšanas – nodošanas
sanāksmes nosūta uzaicinājumu Pasūtītājam par sanāksmes dienu (Pasūtītājs nosaka
laiku, cikos notiks sanāksme). Kopā ar uzaicinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
izpildīto Darbu aktu un aktā minēto ar Darbu izpildi saistīto materiālu atbilstības
dokumentāciju. Darbu izpildes aktu kopsavilkumu var iesniegt ne vēlāk kā 1 (vienu)
dienu pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmes.
5.2. Pušu pienākums ir piedalīties Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmē, kas sasaukta
saskaņā ar Līguma 5.1.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz sanāksmi un nav arī
iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu Darba pieņemšanas – nodošanas procedūras
veikšanai bez viņa klātbūtnes, Līguma 5.1.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta
atkārtota Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksme.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek
atklāti defekti.
5.4. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs par saviem līdzekļiem protokolā
noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par
Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
5.5. Ja Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmē netiek konstatēti defekti vai neatbilstības
izpildītajos Darbos vai dokumentācijā un tiek konstatēts, ka Darbi ir paveikti kvalitatīvi
atbilstoši Līgumam, normatīvo aktu prasībām, un ir iesniegta visa Darba
izpilddokumentācija, tad tiek atzīts, ka Darbi ir pabeigti. Pamatojoties uz šo sanāksmi
Puses sastāda Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
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6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS – GALVOJUMS
6.1. Līguma izpildes nodrošinājums – galvojums Līguma kopējās cenas apmērā ir spēkā no tā
izdošanas datuma līdz Līgumā minēto darbu izpildei, pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanai.
6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu – galvojumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai
kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus
vai, lai nepieciešamības gadījumā ieturētu 7.punktā minētos līgumsodus.
6.3. Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Līgumā
minēto Darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
7. LĪGUMSODI
7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ paredzētie
Darbi netiek izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā, 0,1 % (nulle komats viens procents)
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt Līguma 7.1.punktā norādīto
līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma – galvojuma. Ja tiek aprēķināts līgumsods,
tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
7.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākās pildīšanas.
8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jebkuras pretenzijas par Darbu kvalitāti vai Līguma neizpildi Puses iesniedz rakstveidā.
8.2. Gadījumā, ja par piestādīto pretenziju, kas saistīts ar Darbu kvalitāti, Pušu starpā izceļas
strīds, tad 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, Puses vienojas
par neatkarīga eksperta pieaicināšanu.
9. TERMIŅI
9.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu Pušu saistību izpildei.
9.2. Izpildītājs 1.1.punktā minētos Darbus veic Pasūtītāja noteiktajā vietā ne vēlāk kā 60
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
9.3. Darbu pabeigšanas brīdis, ir diena, kad veiktos Darbus ir pieņēmis Pasūtītājs, parakstot
pieņemšanas-nodošanas aktu.
10. LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA
10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu.
10.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja piekrišanas, ja:
10.2.1. Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem;
10.2.2. Piegādātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta Izpildītāja likvidācija.
10.3. Līgums 10.2.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā
pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs
paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.
10.4. Ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 %
(desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
10.5. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ja ir iestājušies Līguma 3.12.punktā
minētie apstākļi.
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11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Šis Līgums stājas spēkā tikai tad, kad:
11.1.1. Puses Līgumu ir abpusēji parakstījušas, un
11.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam bankas galvojumu Līguma kopējās cenas
apmērā Līguma izpildes nodrošinājumam ne vēlāk kā līdz 2016.gada
30.decembra, plkst.14.00, un
11.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu Līguma kopējās cenas apmērā ne
vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembra, plkst.14.00.
11.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam bankas izdotu galvojumu Līguma
izpildes nodrošinājumam un rēķinu līdz 2016.gada 30.decembra, plkst.14.00, šis
Līgums spēkā nestāsies arī vēlāk.
11.3. Līgums izbeidzas, kad visas Puses ir izpildījušas saistības, ko tās uzņēmušās šajā
Līgumā.
11.4. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes rezultātā,
Puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netikta panākta, tad
strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu
institūcijā.
11.5. Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie
tiks sastādīti rakstveidā, un abas Puses tos būs parakstījušas.
11.6. Piekrītam saņemt dokumentus savā e-pastā: aldens@aldens.lv, saskaņā ar “Paziņošanas
likuma” 9.panta otro daļu arī neizmantojot drošu elektronisko parakstu.
11.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja un viens
pie Izpildītāja, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs abām Pusēm no tā parakstīšanas
brīža.
12. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Reģ.Nr.90000058752
Adrese: Hipokrāta iela 2, k-6, Rīga
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV93TREL2290570006000
Tālrunis: 67536138, 67539035

IZPILDĪTĀJS
SIA “Aldens Holding”
Reģ.Nr. 50103527141
Adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046
Banka: AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV77HABA0551032961365
Tālrunis: 67327904, 27796651

_________________ D.Ķikute

___________________ A.Čevers
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Pielikums pie
2016.gada 29.decembra līguma
Nr.___________________
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k
.
1

Preces
nosauku
ms
L-1

Prasības precei
Tehniskā specifikācija

PVC logi 64 gab.;

Attēls
Skats uz logu no iekšpuses.

Loga izmērs (platums x
augstums)

Ārējā palodze cinkota
16 cm plata

PVC logi 64 gab.;

2700 x 1500 mm;
Logs verams, atgāžams;

Logs verams, atgāžams;

Iekšējā palodze balta 30
cm plata

Tehniskā specifikācija

Loga izmērs (platums x augstums)

2700 x 1500 mm;

Logam jānodrošina
“mikrovēdināšana”;

Pretendenta piedāvājums

Logam ir “mikrovēdināšana”;
skats no iekšpuses

Iekšējā palodze balta 30 cm plata

L1 (64gb.)

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata

Attēls, ja mainās

2

L-2

PVC logi 29 gab.;

Skats uz logu no iekšpuses.

PVC logi 29 gab.;

Loga izmērs (platums x
augstums)

Loga izmērs (platums x augstums)
2700 x 1200 mm;

2700 x 1200 mm;

Logs verams, atgāžams;

Logs verams, atgāžams;

Logam ir “mikrovēdināšana”;

Logam jānodrošina
“mikrovēdināšana”;

Iekšējā palodze balta 30 cm plata
skats no iekšpuses

Iekšējā palodze balta 30
cm plata

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata

L2 (29gb.)

Ārējā palodze cinkota
16 cm plata
3

V-3

PVC logi 3 gab.;
Loga izmērs (platums x
augstums)
1700 x 1200 mm;
Logs neverams;
Logam jānodrošina
“mikrovēdināšana”;
Iekšējā palodze balta 30
cm plata
Ārējā palodze cinkota
16 cm plata

Skats uz logu no iekšpuses.

PVC logi 3 gab.;
Loga izmērs (platums x augstums)
1700 x 1200 mm;
Logs neverams;
Logam ir “mikrovēdināšana”;
Iekšējā palodze balta 30 cm plata

skats no iekšpuses

V3 (3gb.)

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata
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4

L-4

PVC logi 2 gab.;

Skats uz logu no iekšpuses.

PVC logi 2 gab.;

Loga izmērs (platums x
augstums)

Loga izmērs (platums x augstums)
2100 x 1400 mm;

2100 x 1400 mm;

Logs verams, atgāžams;

Logs verams, atgāžams;
Logam jānodrošina
“mikrovēdināšana”;

Logam ir “mikrovēdināšana”;
skats no iekšpuses

Iekšējā palodze balta 30 cm plata

L4 (2gb.)

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata

Iekšējā palodze balta 30
cm plata
Ārējā palodze cinkota
16 cm plata

5

L-5

PVC logi 8 gab.;

Skats uz logu no iekšpuses.

PVC logi 8 gab.;

Loga izmērs (platums x
augstums)

Loga izmērs (platums x augstums)
1300 x 1400 mm;

1300 x 1400 mm;

Logs verams, atgāžams;

Logs verams, atgāžams;

Logam ir “mikrovēdināšana”;

Logam jānodrošina
“mikrovēdināšana”;

Iekšējā palodze balta 30 cm plata

Iekšējā palodze balta 30
8

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata

cm plata
Ārējā palodze cinkota
16 cm plata

Kopā: 106 (viens simts seši) PVC logi ar sekojošiem tehniskiem parametriem:
PVC Profils: GEALAN 8000 - 6 kameras 74mm;
Krāsu tonis logiem un iekšējai palodzei – balts
Furnitūra SIEGENIA (Vācija)
Loga rāmja siltuma caurlaidības koeficients U<1,39 W/m2
Stiklojums logiem: PILKINGTON 4+16 argons+4LowE Thermix
logu stikla paketei siltuma caurlaidības koeficients U=1,1 W/m2
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Finanšu piedāvājums

Nr.

Darba apraksts

Vienības
cena (par
Summa
Mērvienība Daudzums mērvienību), kopā, bez
bez PVN,
PVN, Eur
Eur

1

Veco logu un palodžu
demontāža

gab.

106

6.00

636.00

2

Logs L-1

gab.

64

190.16

12170.24

3

Loga L-1, iekšējās un ārējās
palodzes montāža, t.sk. visi
nepieciešamie materiāli

gab.

64

85.72

5486.08

4

Logs L-2

gab.

29

165.54

4800.66

5

Loga L-2, iekšējās un ārējās
palodzes montāža, t.sk. visi
nepieciešamie materiāli

gab.

29

81.34

2358.86

6

Logs V-3

gab.

3

78.62

235.86

7

Loga V-3, iekšējās un ārējās
palodzes montāža, t.sk. visi
nepieciešamie materiāli

gab.

3

65.00

195.00

8

Logs L-4

gab.

2

276.68

553.36

9

Loga L-4, iekšējās un ārējās
palodzes montāža, t.sk. visi
nepieciešamie materiāli

gab.

2

84.10

168.20

10

Logs L-5

gab.

8

105.54

844.32

11

Loga L-5, iekšējās un ārējās
palodzes montāža, t.sk. visi
nepieciešamie materiāli

gab.

8

54.20

433.60

12

Radušos atkritumu utilizācija
un pārējie izdevumi

obj.

1

200.00

200.00

Kopā bez PVN:

28082.18

PVN 21 %

5897.26

Kopā ar PVN:

33979.44

PASŪTĪTĀJS
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Reģ.Nr.90000058752
Adrese: Hipokrāta iela 2, k-6, Rīga
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV93TREL2290570006000
Tālrunis: 67536138, 67539035

IZPILDĪTĀJS
SIA “Aldens Holding”
Reģ.Nr. 50103527141
Adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046
Banka: AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV77HABA0551032961365
Tālrunis: 67327904, 27796651

_________________ D.Ķikute

___________________ A.Čevers
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