Pakalpojumu līgums Nr. _______
Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas
izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzību
Rīgā, 2014.gada__.______
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr. 90000056484, juridiskā
adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tā direktora p.i. Dzintara Baloža personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikumu Nr. 217 „Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta nolikums”, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,
un
SIA „Geo Consultants”, reģistrācijas Nr.40003340949, adrese: Olīvu ielā 9, Rīgā, LV1004, tās valdes locekļa Jāņa Ābeltiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
līguma tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses, turpmāk atsevišķi vai kopā – Līdzējs vai
Līdzēji,
pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana normatīvo
aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves
Nr.01944/675/PV rekultivācijas būvdarbiem” (id.Nr. RD PAD 2014/3) rezultātiem un
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
Līgumā lietotie termini
Objekts – Normatīvo aktu prasībām neatbilstošā Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas
izgāztuve Nr.01944/675/PV.
Būvdarbi – Objekta būvniecības darbi saskaņā ar projektētāja izstrādāto tehnisko
projektu, Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, iepirkumā izvēlētā būvuzņēmēja
piedāvājumu, būvdarbu līguma Nr.DA-14-11-lī noteikumiem un normatīvo
aktu prasībām.
Būvobjekts – Visi tehniskajā projektā būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo
teritoriju, palīgbūvēm un iekārtām.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Objekta rekultivācijas Būvdarbu
būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (turpmāk
tekstā – Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (1.pielikums),
Izpildītāja finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un būvuzraudzību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
1.3. Darbu izpildei saskaņā ar LBN 303-03 8.punktu Izpildītājs nozīmē šādus
speciālistus:

1.3.1. Projekta vadītājs: Jānis Ābeltiņš (Diploms PDA Nr._____);
1.3.2. Būvuzraugs: Juris Frēlihs (Sertifikāts Nr._________________, diploms AT
Nr.____________);
1.3.3. Eksperts – ģeologs/hidroģeologs: Aija Dēliņa (Diploma Nr.______ un D
Nr._______);
1.3.4. Vides eksperts: Māris Bērziņš (Diploms Nr._____________).
1.4. Darbi
tiek
līdzfinansēti
no
Eiropas
Savienības
Kohēzijas
fonda
3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju
rekultivācija” ietvaros Pasūtītāja realizētā projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV
rekultivācija” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/017) līdzekļiem.
2. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš
2.1. Izpildītājs Darbu veikšanu Būvobjektā uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
rakstveida informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par Būvdarbu uzsākšanu.
2.2. Darbu izpildes termiņš ir līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs
nodrošina nepieciešamos Darbus Būvdarbu garantijas periodā, bet ne ilgāk kā 24
(divdesmit četrus) mēnešus no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.
3. Līguma summa, Darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam ir EUR
58 910,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti desmit euro un 00 centi),
pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21 % (divdesmit viens procents) ir
EUR 12 371,10 (divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro un 10 centi).
Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR 71 281,10 (septiņdesmit viens tūkstotis divi
simti astoņdesmit viens euro un 10 centi).
3.2. Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Darbu veikšanu un Līgumā noteikto prasību
izpildi saistītās izmaksas, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, transporta
izdevumi u.c.
3.3. Līguma 3.1.punktā noteikto summu Pasūtītājs maksā Izpildītājam pa daļām,
izmaksājamo summu aprēķinot proporcionāli veikto Būvdarbu apjomam
Būvobjektā. Samaksa tiek veikta reizi mēnesī šādā kārtībā:
3.3.1. Izpildītājs līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam
nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto Darbu
izpildi un atbilstošu rēķinu;
3.3.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda nodošanas – pieņemšanas aktā
norādīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem izpildītos Darbus,
parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, un samaksā attiecīgu rēķinu vai iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus;
3.3.3. pēc atteikumā minēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz nodošanas
– pieņemšanas aktu un rēķinu;
3.3.4. ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas
akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu
atteikumu, Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītie Darbi ir pieņemti bez

pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt nodošanas – pieņemšanas aktā un
rēķinā norādīto samaksu.
3.3.5. pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
akta par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit
procentiem) no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas. Reizē ar pēdējo maksājumu
rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 24 (divdesmit četru) mēnešu
laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs apņemas piedalīties
Objekta defektu konstatācijas komisijas darbā.
3.3.6. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša
rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā
summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 3.1.punktā
noteiktās Līguma summas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma
6.2.punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas līdz
Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
3.4. Ja Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji
sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto
Darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildītajam Būvdarbu
apjomam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem
saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu.
3.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai
bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu attiecīgo maksājuma summu.
3.6. Pasūtītājam, rakstveidā informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam
maksājamajām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt
kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītājs pastāvīgi sadarbojas ar Izpildītāju un nodod Izpildītāja rīcībā visu Līguma
izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju.
4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par Darbu
sniegšanas gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar tehnisko
projektu, kā arī par patstāvīgi atklātajiem Objekta Būvdarbu defektiem,
pārkāpumiem un atkāpēm no tehniskā projekta, Būvdarbu tāmes vai Latvijas
būvnormatīviem.
4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus un
konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Darbu veikšanu.
4.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam Darbu
veikšanai.
4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītāja būvuzrauga nomaiņu, ja Izpildītājs Darbu
izpildi neveic atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītājs visā Līguma darbības laikā apņemas kvalitatīvi veikt Darbus saskaņā ar
Līgumu un tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba uzdevumiem būvuzraudzībai.
5.2. Izpildītājs nav tiesīgs veikt izmaiņas tehniskajā projektā bez Pasūtītāja un tehniskā
projekta autora vai viņa pilnvarotās personas rakstiskas piekrišanas.
5.3. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai
nepieciešamo un vajadzīgo informāciju.
5.4. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas
atklājušies Darbu izpildes procesā, un kas var radīt šķēršļus turpmākai Darbu un
secīgi arī Līguma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
5.5. Izpildītājam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā atklājušies
apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
5.6. Izpildītājs uztur pastāvīgus kontaktus ar tehniskā projekta autoru vai viņa
pilnvarotajiem pārstāvjiem.
5.7. Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Būvdarbu izpildi, ja tiek apdraudēta to kvalitāte vai
atbilstība tehniskā projekta dokumentācijai.
5.8. Izpildītājs jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaiti par Darbu izpildi.
5.9. Izpildītājs nodrošina ierašanos Objektā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
vai mutiska pieprasījuma.
5.10.Izpildītājam ir pienākums uzturēt spēkā visas Darbu izpildei nepieciešamās
speciālistu atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
6. Līdzēju atbildība
6.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi)
apmērā par katru reizi, kad tā būvuzraugs nav ieradies Būvobjektā Pasūtītāja
norādītājā laikā. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu.
6.2. Par 3.3.punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % (desmit
procentus) no laikā nesamaksātās summas.
6.3. Ja Izpildītājs nepamatoti neievēro Līguma noteikumus, un ja tas ir par pamatu
Būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5
% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma
summas.
6.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un
ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
6.6. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas
dienas.
6.7. Izpildītājs, veicot Darbu, ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam
nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. Zaudējumu piedziņa
tiek veikta, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet ja Līdzēji nevar vienoties, tad

vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā
arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai
blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).
7.2. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību
atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.
7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības
laiku.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzējam
ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam.
Šādā gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.
7.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu
dokumentu.
8. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
8.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie akti.
8.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji
rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo
strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.
8.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai vispārējās
jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā
noteikto saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās
rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.
9.3. Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā Līgumā
noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi.
Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta
otrajā daļā minētajos gadījumos.
9.4. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un
apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšanu
Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.5. un 9.7.punktā minētos gadījumus.

9.5. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis
informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā
Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot
Līguma 9.6.punktā paredzētos nosacījumus.
9.6. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 9.5.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.6.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas
uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;
9.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām
prasībām;
9.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā
daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja
atbilstību, Pasūtītājs piemēros arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās,
ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu
likuma 39.panta ceturtajā daļā minētie termiņi tiks skaitīti no dienas, kad lūgums
par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.7. Izpildītājs drīkst veikt to apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 %
(divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu, uz
ko neattiecas Līguma 9.6.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu
apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis
Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai
vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt
apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz
piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā
daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā,
bet ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā Publisko iepirkumu
likuma 68.panta noteikumiem.
9.9. Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji
rakstveidā vienojoties.
9.10. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida
brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt
Līgumu. Šajā gadījumā Pasūtītājs vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš
rakstveidā brīdina Izpildītāju par Līguma izbeigšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs
atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu
10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā

no attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atbilstoši
faktiski veiktajam Darba apjomam, kas ir pienācīgi izpildīts.
9.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu
spēkā esamību.
9.12. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lappusēm, parakstīts 2 (divos) oriģinālos
eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma
eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Līgumam pievienoti
šādi pielikumi:
9.12.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 7 (septiņām) lappusēm;
9.12.2. 2.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lappuses.
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Maksātājs:
Rīgas domes Finanšu departaments
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV1050
Reģistrācijas Nr.: LV90000064250
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL9812000068000
Projektam: „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta
Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija”
(Līguma Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/017)
Pasūtītājs:
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments
Adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 90000056484
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV77NDEA0020200002010

Izpildītājs:
SIA „Geo Consultants”
Adrese: Olīvu ielā 9, Rīgā, LV-1004
Reģistrācijas Nr.: 40003340949
Banka: A/S „Swedbank”, filiāle „Riga
plaza”
Kods: HABALV22
Konts: LV________________________

_________________________________ _________________________________
Dz.Balodis
J.Ābeltiņš
_________________________________ _________________________________
datums
datums

