LĪGUMS Nr.ANP/1-45.1./18/202
par preces piegādi, pirkumu un pakalpojumu
Alūksnē,

2018. gada 25. aprīlī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju
reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,
turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tā
izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA,
SIA “H2E DESIGN”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
ar vienoto reģistrācijas numuru 40103432370, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar
statūtiem rīkojas tās valdes locekle Dagnija BALODE,
Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar
to saistītos pakalpojumus” projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros, un
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu
“Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu projekta realizācija”
(identifikācijas Nr.ANP2018/16), turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs atbilstoši Iepirkuma dokumentācijā (nolikumā ar
pielikumiem un saistītajiem dokumentiem) noteiktajām prasībām, šī līguma nosacījumiem un
normatīvo aktu prasībām apņemas realizēt Mauzoleja un ar to saistītās Alūksnes muižas parka
interaktivitāti, turpmāk – interaktivitātes objekts, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu
Iepirkumam, Iepirkuma tehnisko specifikāciju, SIA “H2E” izstrādāto projektu “Mauzoleja un
ar to saistītā Alūksnes muižas parka daļas interaktivitāšu koncepcija un projekts”, turpmāk –
Piegāde.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir 37952,55
(trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro 55 centi), papildu kurai,
atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs maksā PVN.
2.2. Pasūtītājs veic tikai tādas Piegādes apmaksu, kas izpildīta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī
līguma nosacījumiem un Pasūtītāja pieņemto apjomu.
2.3. Norēķinu ar Uzņēmēju Pasūtītājs veic vienā maksājumā, kā galīgo norēķinu.
2.4. Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro 30 (trīsdesmit) dienu laikā
no rēķina saņemšanas, par samaksu uzskatot dienu, kad Pasūtītājs devis rīkojumu bakai
naudas pārskaitījumam.
2.5. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
noformētus maksājuma pieprasījumus (rēķinus), kuros, papildus ietver Pasūtītāja
pieprasīto informāciju, tajā skaitā:
2.5.1. Pasūtītāja projekta nosaukumu, numuru;
2.5.2. līguma numuru;
2.5.3. norādi par avansa maksājuma vai gala norēķinu pamatojošā akta datumu un numuru.
2.6. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam
apmaksai elektroniski e-pastā: rekini@aluksne.lv.
2.7. Izmaiņas līgumcenā var tikt veiktas tikai līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā
kārtībā un apmērā.
2.8. Uzņēmējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir detalizēti iepazinies ar Piegādes saturu un
izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt tās izpildi, tajā skaitā, šai klimatiskajai joslai
atbilstošos laika apstākļus, iespējas piegādāt preces, autordarba radīšanu, izmantošanu un
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mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam, transporta iespējas, interaktivitātes iekārtu
uzstādīšanas vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus,
iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni u.c. resursus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus
nosakot samaksu par Piegādi, tāpēc piedāvātās izmaksas un izpildes termiņus nevar
ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
3. Līguma termiņš, grozījumi, izbeigšana
3.1. Piegādes izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
3.2. Piegādes izpilde tiek fiksēta aktā, kuru līdzēji paraksta, kad ir iestājušies visi šie apstākļi:
3.2.1. Uzņēmējs ir nodevis Pasūtītājam multimedija/projekcijas un multimedija/audio
autoru materiālās tiesības kā izņēmuma licenci;
3.2.2. Uzņēmējs ir piegādājis un uzstādījis visas interaktivitātes iekārtas;
3.2.3. Uzņēmējs ir apmācījis Pasūtītāju interaktivitātes objekta iekārtu ekspluatēšanā;
3.2.4. Uzņēmējs ir nodevis Pasūtītājam uzstādīto iekārtu ekspluatācijas noteikumus un
garantijas dokumentus;
3.2.5. Uzņēmējs ir nodevis Pasūtītājam informācijas objektos ekspluatācijas noteikumus un
tajos izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas;
3.2.6. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas termiņa nodrošinājumu.
3.3. Uzņēmējam pašam ir jāplāno Piegādes izpildes starptermiņi tā, lai līgumā un Iepirkuma
tehniskajā specifikācijā paredzētā intelektuālā darba radīšana (t. sk. satura saskaņošana ar
Pasūtītāju), iekārtu iegāde, piegāde, uzstādīšana, savietošana, Pasūtītāja personāla
apmācība, izpildītā fiksēšana, noformēšana un nodošana 3.2. punkta kārtībā pilnībā
iekļautos 3.1. punktā paredzētajā termiņā.
3.4. Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, līdzējiem vienojoties, turklāt nekonstatējot līdzēja
vainojamu rīcību vai bezdarbību, bez sankciju piemērošanas, ar vai bez izmaiņām
līgumcenā (līdz 10% no tās), var pagarināt, ja:
3.4.1. pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir veiktas izmaiņas projektā;
3.4.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti
sākotnējā Iepirkumā;
3.4.3. atklājas no Uzņēmēja neatkarīgi līguma izpildi ietekmējoši apstākļi, kurus
Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
3.4.4. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes
pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi var būtiski ietekmēt līguma izpildi;
3.4.5. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot
šo līgumu un kavē Piegādei paredzēto starptermiņu ievērošanu;
3.4.6. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
3.5. Līgums, pirms tajā paredzēto saistību izpildes, var tikt izbeigts līdzējiem par to vienojoties
vai vienam, šajā līgumā paredzētajā kārtībā, atkāpjoties no tā.
3.6. Uzņēmējs, 15. (piecpadsmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas
Pasūtītājam, ja vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs
vienpusēji lauzt līgumu, ja:
3.6.1. Pasūtītājs nepamatoti novilcina līgumā paredzēto saskaņojumu došanu;
3.6.2. Pasūtītājs atbilstoši līgumam neveic norēķinu;
3.6.3. rodas nepārvaramas varas apstākļi, kuru ietekmē nav iespējams pienācīgi izpildīt
līgumu.
3.7. Pasūtītājs, 15. (piecpadsmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas
Uzņēmējam, ja vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs
vienpusēji lauzt līgumu, ja:
3.7.1. Uzņēmējs nevar nodrošināt Pasūtītāja norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģijas
aizstāšanu, papildu piegādes vai pakalpojuma sniegšanu;
3.7.2. Pasūtītāja pārbaužu rezultātā tiek konstatēts, ka Pakalpojuma izpildījums neatbilst
līguma un tā pielikumu būtiskām prasībām un nosacījumiem;
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3.7.3. Uzņēmējs kavē līguma 3.1. punktā noteiktās Piegādes termiņu, un šis nokavējums ir
sasniedzis 10 (desmit) dienas;
3.7.4. Uzņēmējs kļuvis maksātnespējīgs, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, iestājušies citi
ar Uzņēmēja darbību saistīti apstākļi, kuru ietekmē Uzņēmējs nevarēs pienācīgi
izpildīt līgumu;
3.7.5. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
3.8. Izbeidzot līgumu savstarpēji vienojoties, vai kādam no līdzējiem izmantojot tiesību
vienpusēji izbeigt līgumu 3.6. vai 3.7. punktā paredzētajos gadījumos, līdzēji sagatavo un
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto apjomu, kvalitāti un tā vērtību. Pasūtītājs
pieņem un apmaksā Piegādi tikai tādā apjomā, kādā tā ir veikta atbilstoši līgumam un ir
turpmāk izmantojama. Šī punkta nosacījumi nav piemērojami, ja līdzēji nevienojas par
izpildītās Piegādes apmaksājamo vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma
izbeigšanas.
4. Piegādes izpildes kārtība
4.2. Piegāde Uzņēmējam jāveic augstākajā kvalitātē, līgumā un Iepirkuma tehniskajā
specifikācijā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā.
4.3. Līguma izpildes laikā, līdzējiem vienojoties, Iepirkuma dokumentos iekļautajā projektā vai
tehniskajā specifikācijā paredzētos materiālus, iekārtas un tehnoloģijas var aizstāt ar
līdzvērtīgiem vai aukstākas kvalitātes, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši, vai ar
aizstāšanu tiks sasniegts kvalitatīvāks (lietošanas ziņā ērtāks, pret temperatūras izmaiņām,
putekļu, mitruma u.tml. izturīgāks) rezultāts. Šajā gadījumā cenas līdzvērtīgiem vai
augstākas kvalitātes materiāliem tiek noteiktas, nepārsniedzot Uzņēmēja piedāvājumā
Iepirkumam nosauktās cenas. Ja šāda materiālu vai tehnoloģiju aizstāšana notiek saskaņā
ar Pasūtītāja norādījumiem, līdzējiem vienojoties, par to nosakāma atbilstoša samaksa.
4.4. Uzņēmējs nodrošina, ka līguma izpilde notiek speciālistu, kuru kvalifikāciju ir vērtējis
Pasūtītājs, vadībā un tiešā uzraudzībā. Šo speciālistu nomaiņa ir pieļaujama ar rakstisku
Pasūtītāja saskaņojumu, un tikai tad ja Uzņēmēja izvirzītais speciālists atbilst Iepirkuma
nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.5. Līguma noslēgšanas brīdī apakšuzņēmēji nav piesaistīti, kas izpilda minētajā sarakstā
norādītās Piegādes daļas. Uzņēmējs drīkst piesaistīt citus apakšuzņēmējus, par to
informējot Pasūtītāju rakstiski, bet gadījumā, kad attiecīgajam apakšuzņēmējam nododamā
Piegādes vērtība ir vismaz 10% no līgumcenas, saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
4.6. Par līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un termiņiem atbild
Uzņēmējs.
4.7. Līdzēji tiek atbrīvoti par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāds nokavējums radies
nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru
līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Jebkurš no līdzējiem var vienpusēji lauzt
līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra nedēļas, vai jau
sākotnēji tiek konstatēts, ka to ietekmē līgumu tam paredzētajā apmērā un termiņā nebūs
iespējams izpildīt.
4.8. Uzņēmējam nodotais SIA “H2E” projekts ir autordarbs, kura izmantošanas tiesības kā
izņēmuma licence pieder tikai Pasūtītājam, un Uzņēmējs ir tiesīgs to izmantot tikai šī
līguma izpildei tam nepieciešamajā apmērā.
4.9. Ņemot vērā Pasūtītāja interesi saskaņā ar šo līgumu saņemto audio vizuālo projekciju
atveidot vides objektā un izmantot neierobežotā daudzumā, kopā ar Piegādes izpildi un
samaksas saņemšanu par to, Uzņēmējs nodod Pasūtītājam arī autoru mantiskās tiesības kā
izņēmuma licenci uz darbu, tai skaitā, tiesības brīvi bez to atsevišķas piekrišanas un papildu
samaksas publicēt, atveidot, izrādīt, pārveidot, izmantot kopumā vai kādā tā daļā u.tml. bez
laika vai teritorijas ierobežojuma. Šajā punktā norādītās īpašumtiesības ir izsniegtas
Pasūtītājam, bet tajās ietvertās tiesības bez ierobežojuma pāriet pie Pasūtītāja tiesību
pārņēmēja, kā arī tā pakļautības iestādēm.
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4.10. Uzņēmējam ir tiesības veikt līguma izpildes rezultāta fiksāciju un atsevišķi nesaskaņojot
ar Pasūtītāju to publiskot savas reklāmas nolūkos ar obligātu norādi uz Pasūtītāju.
5. Garantijas un atbildība
5.2. Uzņēmējs garantē, ka interaktivitāšu aparatūra atbildīs un tiks uzstādīta saskaņā ar
Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un ar Pasūtītāju saskaņotajai multimediju
projekcijas un audio izstādei.
5.3. Līgumam neatbilstošu izpildi Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā.
5.4. Uzņēmējs garantē, ka uzstādītā interaktivitāšu aparatūra saglabās pienācīgu kvalitāti,
funkcionalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, un piešķir tiem 2 (divu) gadu garantiju.
5.5. Garantijas termiņa saistību Uzņēmējs nodrošina ar bankas garantiju, apdrošināšanas
sabiedrības polisi vai naudas iemaksu Pasūtītāja kontā 3% (trīs procentu) apmērā no
līgumcenas bez PVN.
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Uzņēmējam pretenziju par garantijas termiņā fiksēto uzstādītās
aparatūras kvalitāti, funkcionalitātes traucējumiem un apslēptiem defektiem, kurus nebija
iespējams konstatēt to pieņemot. Konstatētie defekti Uzņēmējam jānovērš 2 (divu) nedēļu
laikā, ja vien līdzēji nevienojas par citu termiņu. Ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā defektus
nenovērš vai nepierāda, ka Pasūtītāja konstatētie defekti nav saistīti ar Uzņēmēja atbildību,
Pasūtītājs pats organizē defektu novēršanu un ar to saistītos izdevumus sedz no Uzņēmēja
garantijas termiņa nodrošinājuma.
5.7. Par pakalpojuma sniegšanai noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam
līgumsodu:
5.7.1. par katru gadījumu, kad līgumā norādītās kontaktpersona ilgāk nekā (2) divas darba
dienas neatsaucas uz Pasūtītāja kontaktpersonas zvanu vai e-pastu – 20 EUR
(divdesmit euro);
5.7.2. par 3.1. punktā noteiktā līguma izpildes termiņa nokavējumu – 1% (viens procents)
no līgumcenas (bez PVN) dienā;
5.7.3. ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar 3.7. punktu, vai Uzņēmējs bez dibināta
pamata atsakās no līguma izpildes – 10% (desmit procenti) no līgumcenas (bez
PVN);
5.7.4. par katru gadījumu, kad konstatēta Uzņēmējam nodotā SIA “H2E” projekta
izmantošana ārpus šī līguma (tiešā, pārveidotā vai atvasinātā veidā) – 1000 EUR
(viens tūkstotis euro);
5.7.5. par katru gadījumu, kad Uzņēmējs veic publikāciju, vai sniedz interviju par Piegādes
saturu bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas – 200 EUR (divi simti euro).
5.8. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks
par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no 2.3. punktā paredzētā maksājuma kā ieskaitu
bezstrīda kārtībā, 5.5. punktā noteiktā garantijas termiņa saistību nodrošinājuma, vai ceļ
piedziņas prasību tiesā.
5.9. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par tā nokavētu rēķina apmaksu
– 1% (viena procenta) apmērā no rēķina summas par katru nokavējuma dienu.
5.10. Līguma izpildei Uzņēmējam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības
institūciju priekšrakstos paredzētie ar Piegādi saistītie noteikumi un drošības pasākumi.
5.11. Ja uzņēmējs, veicot aparatūras uzstādīšanu, bojā Pasūtītāja vai trešo personu mantu,
nodara kaitējumu videi vai trešo personu (t.sk. Pasūtītāja pārstāvju) dzīvībai vai veselībai,
tad Uzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām,
kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus.
5.12. Uzņēmējs sedz administratīvos sodus, kas Pasūtītājam piemēroti saistībā ar Piegādes
nekvalitatīvu vai paviršu izpildi.
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6. Nobeiguma noteikumi
6.2. Operatīvai sadarbībai ar līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanai, līdzēji nozīmē
kontaktpersonas:
6.2.1. pasūtītāja kontaktpersona – projektu vadītāja Sanita ADLERE, tālrunis: 29101022,
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv;
6.2.2. Uzņēmēja kontaktpersona: Dagnija BALODE, tālrunis: 25998457, e-pasts:
dagnija.balode@gmail.com.
6.3. Par līguma izpildes organizatoriskiem jautājumiem to norises laikā līdzēji vienosies
mutiski, vai sazinoties e-pastā. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs šādā veidā dotajiem
norādījumiem prasīt un 2 (divu) darba dienu laikā saņemt otra rakstisku apstiprinājumu.
6.4. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti:
6.4.1. Iepirkuma “Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu
projekta realizācija” (identifikācijas Nr.ANP2018/16) dokumenti (nolikums ar
pielikumiem un saistītajiem dokumentiem);
6.4.2. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam “Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas
parka interaktivitāšu projekta realizācija” (identifikācijas Nr.ANP2018/16);
6.4.3. SIA “H2E” izstrādātais projekts “Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas
parka daļas interaktivitāšu koncepcija un projekts”;
6.4.4. Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvaroto pārstāvju un kontaktpersonu sarakste (arī akti,
norādījumi, paziņojumi un tml.) par līguma izpildi;
6.4.5. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs,
Uzņēmējs, vai ar līguma izpildi saistīta kompetenta institūcija vai kuru
izsniegšana ir paredzēta līgumā.
6.5. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas norādīti kā līguma pielikumi.
Pārējie līguma dokumenti (oriģinālā vai atvasinājuma formā) glabājas pie Pasūtītāja un
Uzņēmēja atsevišķi no līguma.
6.6. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad to paraksta pēdējais no līdzējiem, un ir spēkā
līdz visu tajā paredzēto saistību izpildei.
6.7. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt
izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai.
6.8. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju vai
kontaktpersonu, līguma 7. punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas
izmaiņām. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko līgumā noteiktajā
kārtībā viens līdzējs nosūtījis otram uz iepriekš norādīto juridisko adresi, atzīstami par
pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko kāds no līdzējiem ieskaitījis
iepriekš norādītajā kontā atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
6.9. Līgumā neatrunātās līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.10. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām.
Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā.
6.11. Līdzēju domstarpības, kas ir saistītas un rodas sakarā ar līgumu, kas skar tā izpildi,
izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības
gadījumā tiek pieaicināti neatkarīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu
rezultātā saprātīgā termiņā nevienojas, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
6.12. Uzņēmējs drīkst veikt publikācijas un sniegt intervijas par Pakalpojuma izpildes saturu
tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
6.13. Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām līguma teksta, 2 (divos) eksemplāros, kuri glabājas
pa vienam eksemplāram pie Pasūtītājam un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi,
ir šādi pielikumi:
6.13.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;
6.13.2. Uzņēmēja “Piedāvājums iepirkumam” kopija uz 2 (divām) lapām.
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7.
Līdzēju rekvizīti un paraksti
Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās
savas tiesības un pienākumus:
Pasūtītājs
Alūksnes novada pašvaldība

Uzņēmējs
SIA “H2E DESIGN”

