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Līgums Nr. _05-03/380 

par disku masīva plaukta iegādi un uzstādīšanu 
 

Rīgā          2019. gada 26. novembrī 

 

 Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, 

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās prokūrista Māra 

Meņģelsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2012. gada 

5. novembrī reģistrētu prokūru, no vienas puses, un 

 

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IPRO”, reģistrācijas numurs 40003521916, juridiskā 

adrese Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa 

Rozentāla personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  

 

Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi/ kopā turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Disku 

masīva plaukta iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs TNA2019/15 (turpmāk – iepirkums), 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt datu glabātuves plaukta piegādi, uzstādīšanu 

un konfigurēšanu (turpmāk – Prece), kā arī apņemas nodrošināt tehniskā atbalsta pakalpojumus 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Līguma noteikumiem.  

 

2. Piegādes un uzstādīšanas nosacījumi 

2.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu, 

nodrošinot Preces piegādi un uzstādīšanu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 

abpusējas parakstīšanas brīža un tehniskā atbalsta pakalpojumus sniegšanu – 5 (piecus) gadus no 

Preces piegādes nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 4. pielikums) parakstīšanas brīža. 

2.2. Preces piegādes, uzstādīšanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma vieta: Baldones iela 1B, Rīga.  

2.3. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas pilnīgas pabeigšanas 

Izpildītāja pārstāvis, kas norādīts Līguma 12.1. punktā (turpmāk – Izpildītāja pārstāvis) iesniedz 

Pasūtītāja pārstāvim, kas norādīts Līguma 12.1. punktā (turpmāk – Pasūtītāja pārstāvis) 

pavadzīmi-rēķinu un Preces piegādes nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 4. pielikums). 

2.4. Pēc pavadzīmes-rēķina un Preces piegādes nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas Pasūtītāja 

pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā: 

2.4.1. pieņem piegādāto un uzstādīto Preci, parakstot pavadzīmi-rēķinu un Preces piegādes 

nodošanas – pieņemšanas aktu, ja piegādātā Prece un veiktie uzstādīšanas darbi atbilst 

Līgumā un tā pielikumos norādītajām prasībām; 

2.4.2. nepieņem piegādāto Preci, neparakstot pavadzīmi-rēķinu un Preces piegādes nodošanas – 

pieņemšanas aktu, ja piegādātā Prece un veiktie uzstādīšanas darbi neatbilst Līgumā un tā 

pielikumos norādītajām prasībām. Šādā gadījumā: 

2.4.2.1. Pasūtītāja pārstāvis nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt piegādāto 

Preci un/vai Izpildītāja veiktos uzstādīšanas darbus; 

2.4.2.2. Izpildītāja pārstāvis nākamajā darba dienā pēc atteikuma pieņemt Preci un/vai 

veiktos uzstādīšanas darbus saņemšanas, darba laikā ierodas šī Līguma 

2.2. punktā noteiktajā Preces piegādes un uzstādīšanas vietā; 
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2.4.2.3. pēc Izpildītāja pārstāvja ierašanās Preces piegādes un uzstādīšanas vietā Pasūtītāja 

pārstāvis un Izpildītāja pārstāvis par konstatēto sagatavo un paraksta aktu, kurā 

tiek noteikts trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanas risinājums un termiņš; 

2.4.2.4. konstatētie bojājumi, trūkumi un/vai defekti Izpildītājam jānovērš 2 (divu) darba 

dienu laikā pēc šī Līguma 2.4.2.3. apakšpunktā minētā akta sastādīšanas un 

parakstīšanas, izņemot gadījumu, ja Līguma 2.4.2.3. apakšpunktā minētajā aktā ir 

noteikts cits bojājumu, trūkumu un/vai defektu novēršanas risinājums un termiņš; 

2.4.2.5. pēc pilnīgas konstatēto bojājumu, trūkumu un/vai defektu novēršanas Pasūtītāja 

pārstāvis paraksta iesniegto pavadzīmi – rēķinu un Preces piegādes nodošanas – 

pieņemšanas aktu; 

2.4.2.6. šī Līguma 2.1. punktā noteiktais Preces piegādes un uzstādīšanas laiks netiek 

pagarināts par laiku, kurā atbilstoši šī Līguma 2.4.2.4. apakšpunktā noteiktajai 

kārtībai tiek novērsti Preces piegādes un/vai uzstādīšanas darbu trūkumi, bojājumi 

un/vai defekti. 

2.5. Tehniskā atbalsta pakalpojumus Izpildītājs nodrošina atbilstoši šī Līguma 3. sadaļā noteiktajai 

kārtībai. 

2.6. Pēc visu Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes Puses paraksta noslēguma pieņemšanas-

nodošanas aktu (Līguma 5. pielikums). 

 

3. Tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšana  

3.1. Piegādātās Preces tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšana ir 5 (pieci) gadi. Tehniskā 

atbalsta pakalpojumu periods Precei sākas ar datumu, kad parakstīts Preces piegādes nodošanas 

– pieņemšanas akts par attiecīgās Preces piegādi un uzstādīšanu. Tehniskā atbalsta pakalpojumu 

Izpildītājs nodrošina saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un šī Līguma nosacījumiem. 

3.2. Tehniskā atbalsta pakalpojuma perioda laikā Izpildītājs nodrošina pilnīgu piegādātās un 

uzstādītās Preces darbību un ir atbildīgs par visu trūkumu, bojājumu un/vai defektu bezmaksas 

novēršanu. Izpildītājs nodrošina pilnīgu Preces funkcionēšanu. 

3.3. Trūkumi, bojājumi un/vai defekti, kas radušies Izpildītāja vai ražotāja vainas dēļ, Izpildītājam 

jānovērš bez maksas.  

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Līguma 2. pielikumu ir 41 779,98 EUR (četrdesmit viens 

tūkstotis septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 98 centi), neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli (PVN).  

4.2. Līguma kopējai summai, kura noteikta Līguma 4.1. punktā, tiks piemērota pievienotās vērtības 

nodokļa likme pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu.  

4.3. Līguma kopējā summā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās 

izmaksas, personāla izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi 

netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.), visi 

piemērojamie nodokļi, izņemot PVN.  

4.4. Apmaksa tiks veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes – rēķina un Preces 

piegādes nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 4. pielikums) parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo 

summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

 

5. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. ievērot šī Līguma noteikumus; 

5.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt Izpildītāja iesniegto dokumentu 

atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus 

un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā veidā un termiņos; 
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5.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma 

un tā pielikumu prasībām atbilstoši piegādātās un uzstādītās Preces un veikt samaksu par 

piegādātajām un uzstādītajām Precēm. 

5.2. Pasūtītāja tiesības: 

5.2.1. saņemt piegādātās un uzstādītās Preces, kā arī tehniskā atbalsta pakalpojumus saskaņā ar 

šī Līguma noteikumiem; 

5.2.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību nepieņemt Izpildītāja piegādātās Preces un 

veiktos uzstādīšanas darbus, ja tie neatbilst Tehniskajai specifikācijai (Līguma 

1. pielikums); 

5.2.3. par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un 

ekspertus. 

5.3. Izpildītājs apņemas:  

5.3.1. ievērot šī Līguma nosacījumus; 

5.3.2. nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu, kā arī tehniskā atbalsta pakalpojumus Līgumā 

paredzētajos termiņos, apjomā un kvalitātē; 

5.3.3. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam pavadzīmi-rēķinu un Preces piegādes nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros; 

5.3.4. Līguma termiņa laikā, kā arī pēc tā beigām neizpaust nekādu ar Līguma izpildi vai 

Pasūtītāju vai tā darbību saistītu konfidenciālu informāciju; 

5.3.5. nodrošināt iepirkuma piedāvājumā (Līguma 3. pielikums) norādīto profesionālo 

personālu. 

5.4. Izpildītāja tiesības:  

5.4.1. saņemt samaksu par atbilstoši šī Līguma nosacījumiem piegādātajām un uzstādītajām 

Precēm; 

5.4.2. Līguma 3. pielikumā norādīto personālu nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstiskas atļaujas 

saņemšanu. 

5.5. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām 

Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

5.6. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo 

Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā 

ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

5.7. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma 

noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā 

atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi 

un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 

5.8. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki un/vai citas personas, kas ir/būs iesaistīti šī 

Līguma izpildē ir/tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas. 

5.9. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās 

vainas dēļ.  

 

6. Līgumsods 

6.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības, izņemot šī Līguma 6.3. punktā 

noteiktās saistības, un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ja 

minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līguma izpildē iesaistītu trešo personu dēļ.  

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un 

Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. 

6.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 1. pielikuma 5. punktā norādīto reakcijas laiku un/ vai norādīto 

bojājumu novēršanas laiku, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu šādā apmērā: 

6.3.1. 10,00 EUR (desmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto reakcijas laika stundu;  
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6.3.2. 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto bojājumu novēršanas 

laika stundu. 

6.4. Kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi 

noteiktajā termiņā nepārsniedz kopsummā 10 % no Līguma kopējās summas. 

6.5. Lai pieprasītu līgumsodu no otras Puses, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saistību faktiskās 

izpildes dienas (Preces piegādei un uzstādīšanai – Preces piegādes nodošanas – pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas datums; tehniskā atbalsta pakalpojums (reakcijas laiks, bojājumu 

novēršanas laiks) – akta par trūkumu, bojājumu un/ vai defektu novēršanu abpusējas 

parakstīšanas datums; maksājumu izpildei – datums, kad Puses noteiktā kredītiestāde ir veikusi 

maksājumu) līgumsoda pieprasītāja Puse sagatavo un paraksta aktu par līgumsodu (Līguma 

6. pielikums), kuru nosūta otrai Pusei. Pēc akta par līgumsodu saņemšanas otra Puse 5 (piecu) 

darba dienu laikā: 

6.5.1. piekrīt līgumsoda apmēram, parakstot un nosūtot aktu par līgumsodu otrai Pusei, vai 

6.5.2. nepiekrīt līgumsoda apmēram, neparakstot aktu un nosūtot motivētu atteikumu parakstīt 

aktu par līgumsodu otrai Pusei. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma 

saņemšanas līgumsoda pieprasītāja Puse atkārtoti pieprasa līgumsodu no otras Puses vai 

nosūta otrai Pusei paziņojumu par līgumsoda pieprasījuma atsaukšanu. 

6.6. Līgumsoda samaksas kārtība:  

6.6.1. gadījumā, ja tiek veikts maksājums – Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par 

līgumsodu parakstīšanas veic samaksu par piegādāto un uzstādīto Preci, no tās ieturot 

līgumsodu un nosūtot Izpildītājam rēķinu par līgumsoda ieturēšanu. 

6.6.2. pārējos gadījumos – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par līgumsodu parakstīšanas viena 

Puse nosūta otrai Pusei rēķinu par līgumsodu, kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc tā saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Puses norādīto bankas kontu.  

6.7. Šī Līguma 6.1., 6.2. un 6.3. punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā 

noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

 

7. Konfidencialitāte 

7.1. Visa informācija, ko kāda no Pusēm sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, 

pildot darba pienākumus, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija 

par otras Puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā 

uzglabāta, audio - vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šo 

Līgumu, tā noslēgšanu, izpildi un saturu tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

7.2. Pusēm nav tiesību izpaust informāciju trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas 

saņemšanas. Katrai no Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas 

drošību un aizsardzību. 

7.3. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tās amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas personas, 

kuras izmantos Pušu informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai 

un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas 

konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Pusēm šajā Līgumā. 

7.4. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi 

šādos gadījumos: 

7.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi 

no Pusēm; 

7.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā. 

7.5. Šī Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām, kā arī pēc pirmstermiņa 

līgumattiecību pārtraukšanas. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles 

(tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara 

Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 
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8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos 

no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja 

Puse, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi 

nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma 

noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, 

ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir 

pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību 

nepārvaramas varas ietekmē. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par 

saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 

 

9. Līguma darbības termiņš 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

10. Līguma grozīšana un pārtraukšana 

10.1. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir Pušu parakstīti. Jebkuri 

Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi 

maina vai kā citādi groza šī Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses 

vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.  

10.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja otra Puse nepilda vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības. 

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez līgumsoda piemērošanas, par to 

rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos 

zaudējumus, ja: 

10.3.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

10.3.2. Pasūtītājs jau divas reizes ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju par Līguma noteikumu 

neievērošanu un ir konstatējis trešo Līguma noteikumu pārkāpumu; 

10.3.3. Pasūtītāja aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10 % no Līguma kopējās summas (neieskaitot 

PVN). 

 

11. Strīdu izskatīšanas kārtība 

11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas 

risināt pārrunu ceļā. 

11.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas 

atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras 

Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. 

Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Līguma izpildei Puses nosaka šādus pārstāvjus: 

No Pasūtītāja puses: No Izpildītāja puses: 

Sandis Vulis, tālrunis 67804744, mob. tālrunis 

29255325, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv 

Agris Ivbulis, tālrunis 67873279, e-pasts: 

agris.ivbulis@ipro.lv 

12.2. Līguma 12.1. punktā norādītie Pušu pārstāvji (turpmāk – Pušu pārstāvji) atbild par visu šajā 

Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pušu vārdā. 

12.3. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un 

cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras 

Puses rakstiskas piekrišanas. 
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12.4. Pusēm ir jāinformē vienai otra 5 (piecu) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, 

adreses, norēķinu rekvizītu un tml.), Pušu pārstāvju maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā 

gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

12.5. Šis Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek 

regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 12 (divpadsmit) lapām. 

Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

 

13. Pušu rekvizīti 

IZPILDĪTĀJS 

SIA „IPRO” 

Reģ. Nr. 40003521916 

G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 

AS “SEB banka” 

Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV70UNLA0002058469137 

Tālr. 678732279, 67161879 

E-pasts: info@ipro.lv 

 

 

_______________________/J. Rozentāls/ 

 

PASŪTĪTĀJS 

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 

Banka: AS „SEB banka” 

Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371 

 

 

 

 

_______________________/M. Meņģelsons/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


