LĪGUMS Nr. 05-03/298
par centralizētas informācijas ekrānu infrastruktūras iegādi un

ieviešanu
Rīgā

2016. gada 29. augustā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs
40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas
personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EDARIN”, vienotais reģistrācijas numurs
40003295166, juridiskā adrese: Tērbatas 6/8-83, Rīgā, LV-1050, biroja adrese Kr. Barona iela 31,
Rīga, LV-1011, tās valdes locekļa Intara Bļodnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības
statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,
Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta
konkursa „Centralizētas informācijas ekrānu infrastruktūras iegāde un ieviešana”, identifikācijas
numurs TNA2016/21 (turpmāk – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt centralizētas informācijas ekrānu (turpmāk –
Iekārtas) infrastruktūras piegādi, uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu (turpmāk – Pakalpojums)
tiesu namos (turpmāk – Objekts) Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Līguma noteikumiem,
Pasūtītāja norādījumiem, iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1) un
Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2).
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2.
PAKALPOJUMA PIETEIKŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA
Pasūtījumu Iekārtas piegādei Pasūtītāja atbildīgā persona (Līguma 8.6.1. punkts) nosūta
Izpildītāja atbildīgajai personai (Līguma 8.6.2. punkts) ar elektroniskā pasta ziņojumu uz
Līgumā norādīto e-pasta adresi.
Pasūtītājs pasūtījumā norāda:
2.2.1. piegādājamo Iekārtu skaitu;
2.2.2. Iekārtas/u piegādes adresi;
2.2.3. Iekārtas saņēmēja kontaktpersonu tehnisku un organizatorisku jautājumu risināšanai;
2.2.4. piegādes termiņu atbilstoši Līguma 4.1.8. punktā noteiktajam.
Par katru piegādes adresi Pasūtītājs sastāda un nosūta atsevišķu pasūtījumu.
Pasūtījums uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja tas nosūtīts darba dienā līdz plkst.
17.00, pirmssvētku darba dienās – līdz plkst. 16.00. Ja pasūtījums nosūtīts vēlāk vai tas
nosūtīts brīvdienā, tas uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā.
Ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas, Izpildītājs nosūta
Pasūtītājam elektroniski pasūtījuma apstiprinājumu, kurā norāda piegādes termiņu.
Ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas, Izpildītājs sazinās ar
Pasūtītāja norādīto Iekārtas saņēmēja kontaktpersonu un vienojas par piegādes detaļām
(pieņemamo laiku, informāciju par paredzēto uzstādīšanas vietu un citu nepieciešamo
informāciju).
Izpildītājs veic Iekārtas piegādi, stiprinājumu ierīkošanu Pasūtītāja norādītajā vietā, Iekārtas
pieslēgšanu pie elektroenerģijas un datortīkla. Nepieciešamie izejmateriāli ir jānodrošina
Izpildītājam un tiem ir jābūt iekļautiem Izpildītāja finanšu piedāvājuma cenā.
Iekārtas saņēmējs apliecina Iekārtas pieņemšanu, vizējot darbu nodošanas – pieņemšanas akta
(turpmāk – Akts) eksemplāru. Iekārtas saņēmējs var atteikt Akta parakstīšanu, ja Iekārta
nedarbojas vai attēls ir ar defektiem. Iekārtas darbība ir jādemonstrē Izpildītājam, attēlojot ar
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Pasūtītāju saskaņotu testa programmatūru, kura iekļauta satura un iekārtu vadības
programmatūrā.
Pēc Iekārtas saņēmēja vizēta Akta un preču pavadzīmes – rēķina (turpmāk – Rēķins)
saņemšanas Pasūtītāja atbildīgā persona (Līguma 8.6.1. punkts) 5 (piecu) darba dienu laikā
veic piegādes kvalitātes pārbaudi un paraksta Aktu un Rēķinu, ja Iekārtas atbilst iepirkuma
tehniskās specifikācijas prasībām vai atsaka Akta un Rēķina parakstīšanu, ja konstatēta
neatbilstība iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.
Gadījumā, ja Akta parakstīšana atteikta tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošas
piegādes dēļ, kā piegādes veikšanas brīdis tiek uzskatīta diena, kad piegādāta tehniskās
specifikācijas prasībām atbilstoša Iekārta un veikti tās uzstādīšanas darbi.
Ja Līguma darbības laikā piedāvātās Iekārtas modelis tiek noņemts no ražošanas, Izpildītājam
jāpiegādā pēc funkcionālajiem parametriem līdzvērtīga (ne sliktāka) Iekārta.
3.
LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
Maksimālā Līguma summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums
Nr. 3) ir 131 600,00 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi),
neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un
maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Līguma summas sastāv no:
3.2.1. Iekārtas (displeja) cenas, kas ir 1 120,00 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit
euro un 00 centi) par 1 (vienu) Iekārtu (displeju);
3.2.2. maksas par videosignāla apstrādes programmas, kas ir 280,00 EUR (divi simti
astoņdesmit euro un 00 centi) 1 (vienu) licenci;
3.2.3. maksas par Iekārtas (displeja) uzstādīšanu, kas ir 260,00 EUR (divi simti sešdesmit
euro un 00 centi) par 1 (vienas) Iekārtas (displeja uzstādīšanu;
3.2.4. maksas par risinājuma uzturēšanu, kas ir 2 050,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit euro
un 00 centi) par 1 (vienu) uzturēšanas mēnesi;
3.2.5. maksas par konsultāciju sniegšanu, kas ir 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centi) par
1 (vienu) konsultācijas stundu.
Līguma summā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma izpildi saistītās tiešās un netiešās izmaksas,
tai skaitā visas iespējamās izmaksas par Iekārtu iegādi, piegādi, uzstādīšanu un garantijas
apkalpošanu, kā arī citas tiešās un netiešās izmaksas, kas izriet no Līguma saistību izpildes.
Līguma summa un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr. 3) noteiktās izmaksas nevar
tikt paaugstinātas.
Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, Līgumā noteiktos
maksājumus pārskaitot uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā.
Apmaksa tiek veikta par faktiski pieņemtajām Iekārtām un Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma
2. un 3. sadaļas noteikumiem.
Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Akta parakstīšanas un
atbilstoša Rēķina saņemšanas dienas.
4.
PUŠU SAISTĪBAS
Izpildītājs apņemas:
4.1.1. izpildīt savas saistītas Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā ar saviem darba rīkiem,
resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas
nepieciešami tā izpildei atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
4.1.2. pirms Iekārtu uzstādīšanas, saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus;
4.1.3. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;
4.1.4. pildot Līgumā noteiktās saistības, uzņemties atbildību par darba drošības, darba
aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu, uzņemoties atbildību par jebkādām
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sekām, kuras var rasties šajā Līguma punktā minēto pienākumu nepienācīgas vai
nekvalitatīvas izpildes rezultātā;
4.1.5. atbildēt par visiem zaudējumiem, kuri Izpildītāja vainas dēļ radušies trešajām
personām un Pasūtītājam;
4.1.6. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem Pakalpojuma izpildes laikā esošajiem vai
iespējamajiem sarežģījumiem un trūkumiem, kas varētu aizkavēt ar Līgumu uzņemto
saistību izpildi. Ja Izpildītājs nav nekavējoties informējis Pasūtītāju par visiem
Pakalpojuma izpildes laikā esošajiem vai iespējamiem sarežģījumiem un trūkumiem,
Izpildītājs apņemas segt tā rezultātā Pasūtītājam radītos zaudējumus;
4.1.7. nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, patstāvīgi aizvācot no Objekta Pakalpojumu
izpildes rezultātā radušos atkritumus. Ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc pirmā
Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt atkritumu aizvākšanu pašam
vai uzdot to darīt trešajām personām, pēc tam attiecīgās izmaksas ieturot no
Izpildītājam veicamajiem maksājumiem;
4.1.8. veikt Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē 10 (desmit) dienu
laikā no Līguma Pasūtītāja atbildīgās personas (Līguma 8.6.1. punkts) pieprasījuma
nosūtīšanas dienas.
Pasūtītāja pienākumi:
4.2.1. veikt apmaksu par Izpildītāja pilnībā un kvalitatīvi izpildītu Līgumu;
4.2.2. pārbaudīt jebkurā laikā Pakalpojumu veikšanu Objektā.
4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam norādījumus attiecībā uz Pakalpojumu izpildes
kārtību.
Puses vienojas, ka līgumsods tiek piemērots šādos gadījumos:
4.3.1. ja Izpildītājs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām neizpilda īstā laikā (termiņā),
Izpildītājs maksā līgumsodu:
4.3.1.1. par pasūtījuma apstiprinājuma (Līguma 2.5. punkts) nokavējumu – 100,00
EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru kavējuma dienu,
4.3.1.2. par Iekārtas piegādes un uzstādīšanas nokavējumu – 1 % no nokavētās
Iekārtas/u cenas par katru piegādes un uzstādīšanas nokavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 10 % no nokavēti piegādātās Iekārtas/u cenas,
4.3.1.3. par garantijas saistību izpildes nokavējumu - 1 % no Iekārtas cenas par katru
garantijas saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
Iekārtas cenas,
4.3.1.4. par administrēšanas pieprasījuma izpildes kavējumu - 100,00 EUR (viens
simts euro un 00 centi) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā mēneša
maksa par risinājuma uzturēšanu;
4.3.2. ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājumu apmaksas termiņu, Izpildītājam ir
tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.
Līguma 4.3. punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību
pilnīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas
Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam, par to
rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas
dienas.
Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu un cita veida
konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma spēkā esamības laikā.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz
to ir likumīgas tiesības.
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5. GARANTIJAS
Izpildītājs nodrošina Iekārtu garantijas apkalpošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem,
iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1) un tehnisko piedāvājumu (Līguma
pielikums Nr. 2).
Iekārtu garantijas periods ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no katras Iekārtas Akta
abpusējas parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas laiks).
Garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atjaunot Iekārtu darbību, tajā skaitā, atjaunot
Iekārtas konfigurācijas uzstādījumus Līguma 5.5. punktā norādītajā termiņā
Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē Iekārtu bojājumus, defektus vai Pakalpojuma trūkumus
(turpmāk – Defekti), Pasūtītāja atbildīgā persona (Līguma 8.6.1. punkts) elektroniski nosūta
Izpildītāja atbildīgajai (Līguma 8.6.2. punkts) Defektu pieteikumu, kurā norāda bojātās
Iekārtas atrašanās vietu, bojājumu aprakstu un citu pieejamo informāciju.
Garantijas laikā konstatētie Defekti, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ un Iekārtas
ekspluatācija veikta atbilstoši Iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, Izpildītājam jānovērš ar
savu darbaspēku un līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Defektu pieteikuma saņemšanas
vai citā Pušu atbildīgo personu (Līguma 8.6. punkts) saskaņotā termiņā.
Izpildītājam ir pienākums ar savu darbaspēku un līdzekļiem bojātās Iekārtas vietā piegādāt
Pasūtītājam citu Iekārtu vai pēc funkcionālie parametriem labāku Iekārtu, ja bojājumu
raksturs nepieļauj Iekārtas remontu, piegādājot to bojātās Iekārtas atrašanās vietā ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā no Iekārtas bojājuma pieteikuma saņemšanas vai citā Pušu
atbildīgo personu Līguma 8.6. punkts) saskaņotā termiņā.
Pasūtītāja pieteikumā minēto Defektu un/vai nepilnību novēršanu pienācīgā kvalitātē
apliecinās tikai attiecīgs abu Pušu parakstīts Defektu novēršanas akts. Līdz šajā punktā minētā
akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses uzskatāms, ka Pasūtītāja norādītos Defektus Izpildītājs
nav izlabojis un Izpildītāja uzstādīto Iekārtu un veikto darbu Garantijas laiks attiecīgi tiek
pagarināts par tik dienām, par cik tiek pārsniegts Pasūtītāja pretenzijā norādītais termiņš
Defektu novēršanai.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS,
PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KARTĪBA
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz pirmā
nosacījuma iestāšanās brīdim:
6.1.1. no Līguma noslēgšanas pagājuši 3 (trīs) gadi;
6.1.2. Izpildītāja piegādāto Iekārtu un sniegto Pakalpojumu vērtība ir sasniegusi Līguma
3.1. punktā norādīto maksimālo Līguma summu.
Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti,
izņemot Līguma 6.4. un 7.3. punktā noteiktos gadījumus. Līguma grozījumi ar to abpusējas
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās.
Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10 (desmit) dienas iepriekš
rakstiski brīdinot Izpildītāju, šādos gadījumos:
6.4.1. ja Pasūtītājs jau divas reizes ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju par to, ka:
6.4.1.1.
Izpildītājs Līgumā noteiktajā laikā un apjomā nepilda savas uzņemtās
saistības,
6.4.1.2.
neievēro Pasūtītāja norādījumus vai pretenzijas saistībā ar Līguma
izpildi,
6.4.1.3.
Izpildītājs nolaidīgi pilda Līgumā noteiktās saistības,
6.4.2. ja Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process, tā darbība ir apturēta vai uzsākts
likvidācijas process;
6.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
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6.4.3. ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt Iekārtas un Pakalpojumus no
Izpildītāja.
6.5. Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses ne vēlāk kā līdz Līguma izbeigšanās dienai veic
savstarpējos norēķinus par atbilstoši Līgumam pieņemto Pakalpojumu, ieturot naudas līdzekļus
līgumsoda (Līguma 4.4. punkts) vai zaudējumu segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.6. Līguma laušanas gadījumā (Līguma 6.4. punkts) Pasūtītājam nav jāatlīdzina otrai Pusei
zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
7.
NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šā Līguma
abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un
atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes,
kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles
robežās u.c.).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse un,
ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Līgumu ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit)
dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies
šā Līguma izbeigšanas rezultātā.
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8.
CITI NOTEIKUMI
Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģina atrisināt sarunu
un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības
neizdodas atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā
noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
Ar Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma
saistību spēkā esamību.
Jebkura korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu
septītajā dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā.
Puses Līguma izpildei un kontrolei nozīmē šādas atbildīgās personas:
8.6.1. Pasūtītājs nozīmē – Sandi Vuli, tālrunis 67804744, mob. tālrunis 29255325, e-pasts:
sandis.vulis@tna.lv;
8.6.2. Izpildītājs nozīmē – _________________________________________________,
tālrunis __________, fakss __________, e-pasts: __________.
Līguma 8.6. punktā atbildīgās personas veic visas koordinējošās darbības saistībā ar Līguma
izpildi, Pakalpojumu pasūtīšanu un pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu
saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu), uzrauga Līgumā noteikto
Pakalpojuma termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu, paraksta Aktus
un Defektu aktus, risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, kā arī
savas kompetences ietvaros atbild par Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un
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kārtībā.
8.8.
Atbildīgo personu (Līguma 8.6. punkts) nomaiņas gadījumā Pusei nekavējoties jāinformē otra
Puse par citas atbildīgās personas datiem. Pusēm jānodrošina atbildīgās personas pieejamība.
Atbildīgās personas īslaicīgas nepieejamības gadījumā (pārejoša darba nespēja, atvaļinājums,
komandējums), Pusei ir pienākums nozīmēt pagaidu atbildīgo personu, par to informējot otru
Pusi.
8.9.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu rekvizīti
(tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta vai Līguma 8.8. punkta noteikumus, uzskatāms, ka
otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par
saistīto Pusi.
8.10. Līgums izstrādāts uz 15 (piecpadsmit) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram
katrai Pusei.
8.
PUŠU REKVIZĪTI
UZŅĒMĒJS
PASŪTĪTĀJS
Reģistrācijas Nr. LV40003295166
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Juridiskā adrese: Tērbatas ielas 6/8-83,
Reģ. Nr. LV40003334410
Rīga, LV-1050
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Biroja adrese: Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1011
AS „SEB banka”
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Kods UNLALV2X
Bankas kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
Konta Nr.: LV81NDEA0000082909941
Tālrunis 29547487
e-pasts: edarin@edarin.lv
_________________________/I. Bļodnieks

________________________/S. Sausiņa/
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