Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
“Ekskavatora fiziskās apsardzes pakalpojums”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/66

IZRAKSTS NO
LĪGUMS Nr.SRM-18-41-lī
par fiziskās apsardzes nodrošināšanu
Rīga,

2018. gada 19.janvārī

SIA “Rīgas meži”, vien. reģ. Nr.40003982628, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes
priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014.
pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, no vienas puses, un
SIA “G SIGNĀLS”, vien.reģ.Nr.40103300552, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās
valdes priekšsēdētāja Henrija Uzrauga personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras
puses,
abi kopā turpmāk tekstā – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz SIA “Rīgas
meži” veiktā iepirkuma “Ekskavatora fiziskās apsardzes pakalpojums”, iepirkuma
identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/66, rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz
šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1. Līguma priekšmets
Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam fiziskās apsardzes pakalpojumus Līgumā
noteiktajā kārtībā, savukārt Pasūtītājs apņemas Izpildītājam samaksāt par Līgumā
noteiktajā kārtībā sniegtajiem pakalpojumiem.
Fiziskā apsardze – Pasūtītājs objekta un tajā esošās tehnikas un/vai iekārtu un cita
īpašuma apsardze, ar mērķi novērst vai mazināt zaudējumus, kas var rasties
Pasūtītājam trešo personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida Objekta
apdraudējuma rezultātā. Fizisko apsardzi veic viens Izpildītāja apsardzes darbinieks
(Izpildītājs patstāvīgi nodrošina savam darbiniekam nepieciešamos tehniskos
līdzekļus, transporta līdzekļus u.c.).
Apsargājamais Objekts: Kāpurķēžu ekskavators JCB Js200LCT4 reģistrācijas Nr.
SP3329 dzeltenā krāsā, rezerves rokamais kauss.
Apsardzes nodrošināšanas laiks: darba dienās no plkst. 00.00 līdz plkst. 08.00 un
no plkst.17.00 līdz plkst.24.00. Brīvdienās un svētku dienās: no plkst. 00.00 līdz
plkst.24.00. Pēc Pasūtītāja norādījumiem apsardzes laiks var tikt pagarināts vai
saīsināts, ievērojot ekskavatora darba laika izmaiņas, meteoroloģiskos laika apstākļus,
tehnikas remonta laiku, vai citus apstākļus, kuru ietekmē nepieciešams mainīt faktisko
apsardzes laiku. Par visām izmaiņām iespējami laicīgi tiek paziņots Izpildītāja Līgumā
norādītajai kontaktpersonai.
Pasūtītājs noteic kontaktpersonu: Linards Kaucis, tālr.Nr.28331148,
linards.kaucis@riga.lv, kuram ir tiesības saskaņot un noteikt apsardzes
nodrošināšanas laiku un vietu.
Izpildītājs
noteic
kontaktpersonu:
Vilnis
Uzraugs,
tālr.Nr.28603607,
gsignals@inbox.lv, kurš organizē apsardzes pakalpojuma sniegšanu.
Izpildītājs pakalpojuma izpildē piesaistīto speciālistu saraksts un tajā norādīto
speciālistu apsardzes sertifikātu kopijas tiek iesniegtas Pasūtītājam pirms Izpildītājs

1.8.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

uzsāk Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu un tiek pievienots Līgumam, kā
pielikums.
Līguma izpildes laikā Pasūtītājam, rakstveidā informējot par to Izpildītāju, ir tiesības
samazināt vai papildināt Pakalpojuma apjomu, kā arī samazināt Pakalpojuma apjomu
un tas nedos tiesības Izpildītājam mainīt Pakalpojuma cenas, kā arī atkāpties no
Līguma.
2. Izpildītāja pienākumi
Pirms Objekta fiziskās apsardzes uzsākšanas:
iepazīties par Pasūtītāja sniegto informāciju par Objektu un tajā esošo īpašumu, darba
laika režīmu Objektā, Pasūtītāja norādījumiem par Objekta fiziskās apsardzes
organizēšanu;
iepazīstināt Izpildītāja apsardzes darbiniekus ar pamatinformāciju par Pasūtītāju;
Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās
dienas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises,
apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas
apmaksu, apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina
šādas apdrošināšanas polises esamību:
Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Objektā ar kopējo
atbildības limitu ne mazāku, kā 142 000,00 EUR gadā par zaudējumiem, ko Objektam
izraisa Izpildītājs vai tā apakšuzņēmēji;
Izpildītājs nodrošina Līguma 2.2.apakšpunktā minēto apdrošināšanu līdz Līguma
darbības termiņa beigām. Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas
termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura dokumentus
ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;
Pēc Objekta fiziskās apsardzes uzsākšanas:
nodrošināt spēkā esošu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas
izsniegtu atbilstošas kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai
visā Līguma darbības laikā;
sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, apsardzes instrukcijas, Latvijas
Republikā spēkā esošos tiesību aktus un darba drošības noteikumus, kā arī uzņemties
atbildību par sekām, kuras varētu iestāties normatīvo aktu neievērošanas vai
nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
nodrošināt, ka Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem Izpildītāja apsardzes
darbiniekiem, tajā skaitā Izpildītāja apsardzes darbiniekiem, kas Objektā ieradīsies
ārkārtas gadījumā, visā Līguma darbības laikā ir spēkā esoši apsardzes sertifikāti;
uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektam un Pasūtītājam nodarītajiem
zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja, tā darbinieku vai
apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies Pasūtītājam vai trešajām
personām;
nodrošināt Objekta fizisko apsardzi saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, novērojot
Pasūtītāja apsargājamo Objektu ar nolūku saglabāt Pasūtītāja materiālās vērtības un
nepieļaujot Pasūtītāja īpašuma izvešanu bez Pasūtītāja pilnvaroto personu rakstiskas
atļaujas;
pēc Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas saņemšanas sniegt Pasūtītājam atbildi,
nekavējoties, pamatotas pretenzijas gadījumā, novērst fiziskās apsardzes kvalitātes
trūkumus;
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zādzības vai citu noziegumu gadījumā rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu noteikumiem, īstenot visus nepieciešamos pasākumus vainīgo
personu aizturēšanai, veikt notikumā iesaistīto personu īsu aptauju, fiksēt nozieguma
apstākļus un pēc iespējas nodrošināt notikuma vietas neaizskaramību, nekavējoties
ziņot par notikušo Valsts policijai;
2.3.8. uzbrukuma gadījumā organizēti veikt Objekta aizsardzību ar esošajiem spēkiem un
līdzekļiem, nekavējoties ziņot par notikušo Valsts policijai;
2.3.9. ugunsgrēka vai avārijas gadījumā nekavējoties ziņot attiecīgam dienestam, kā arī
uzsākt ugunsgrēka vai avārijas likvidāciju ar esošajiem līdzekļiem, nepārtraucot
Objekta apsardzi;
2.3.10. par šā līguma 2.3.7.-2.3.9.minētajiem gadījumiem nekavējoties ziņot Pasūtītāja
pilnvarotajām personām;
2.3.11. trauksmes situācijas gadījumā:
2.3.11.1. veikt visas saprātīgi iespējamās darbības (tai skaitā, bet neaprobežojoties, informēt
un pieaicināt valsts tiesībsargājošās un glābšanas institūcijas), nolūkā novērst vai
mazināt zaudējumus, kas var rasties Pasūtītājam Objekta apdraudējuma rezultātā;
2.3.11.2. patstāvīgi noteikt Objekta fiziskajai apsardzei nepieciešamo apsardzes darbinieku
skaitu un turpināt Objekta fizisko apsardzi nolūkā novērst vai mazināt zaudējumus,
kas var rasties Pasūtītājam Objekta apdraudējuma rezultātā, līdz Pasūtītāja ierašanās
brīdim vai Pasūtītāja norādījumu attiecībā uz rīcību trauksmes situācijā Objektā
saņemšanas brīdim;
2.3.12. reģistrēt speciālā žurnālā visu operatīvo informāciju, t.sk. apsardzes uzsākšanas un
pabeigšanas laiku u.c.;
2.3.13. nnodrošināt, ka Pakalpojumu sniedz tikai Līguma pielikumā norādītie apsardzes
darbinieki. Ja Izpildītājam nepieciešams kādu no Līguma pielikumā minētajiem
apsardzes darbiniekiem aizstāt ar citu, tas Pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedz
iesniegumu par apsardzes darbinieka/-u aizstāšanu, pievienojot apsardzes sertifikāta
kopiju katram speciālistam, kuru Izpildītājs turpmāk vēlas piesaistīt Pakalpojuma
sniegšanā. Pasūtītāja pilnvarotā persona izvērtē aktam pievienotos dokumentus un, to
atbilstības Līguma noteikumiem gadījumā, paraksta aktu par apsardzes darbinieka/-u
aizstāšanu. Apsardzes darbinieks/-i tiek aizstāti ar aktā minēto datumu. Akts kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
2.3.14. līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt Pasūtītājam Pakalpojumu ikmēneša nodošanas
– pieņemšanas aktu par veiktajiem Pakalpojumiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī un
rēķinu.
2.3.7.

3. Pasūtītāja pienākumi
Pirms Objekta fiziskās apsardzes uzsākšanas:
sniegt Izpildītājam apstiprinātu informāciju par Objektu un tajā esošo īpašumu, darba
laika režīmu Objektā, objektā esošajām apsardzes sistēmām, tehniskajiem līdzekļiem,
visu citu informāciju, kas varētu ietekmēt objekta fizisko apsardzi;
3.1.2. iesniegt Izpildītājam pamatotus norādījumus par fiziskās apsardzes organizēšanu.
3.2.
Pēc Objekta fiziskās apsardzes uzsākšanas:
3.2.1. Iesniegt pretenzijas par fiziskās apsardzes pakalpojumu kvalitāti Izpildītājam mutiski
– nekavējoties no pretenzijas rašanās brīža, rakstiski – ne vēlāk kā 3. (trešajā) dienā
pēc pretenzijas rašanās brīža;
3.1.
3.1.1.
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3.2.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Trauksmes situācijas gadījumā Objektā nodrošināt kontaktpersonai ierašanos objektā
2 (divu) stundu laikā no informācijas par trauksmes situāciju objektā saņemšanas
brīža.
4. Objekta nodošana – pieņemšana fiziskajā apsardzē
Pēc līguma parakstīšanas Izpildītājs uzsāk Objekta fizisko apsardzi, vadoties pēc
Pasūtītāja sniegtās informācijas par apsardzes nepieciešamību, ievērojot instrukcijā
apsardzes darbiniekiem par Objekta apsardzes organizēšanas kārtību noteikto kārtību
(Līguma 4.pielikums).
5. Samaksas noteikumi un norēķinu kārtība
Par fiziskās apsardzes pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 6.50 par vienu
faktiskās apsardzes stundu un pievienotās vērtības nodokli (21%) EUR 1.37, kopā
EUR 7.87 par vienu faktiskās apsardzes stundu, turpmāk tekstā- Pakalpojuma cena.
Samaksu par Objekta fizisko apsardzi kārtējā mēnesī Pasūtītājs apņemas veikt
Izpildītājam līdz nākamā mēneša 15.datumam, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajiem
rēķiniem, pārskaitot to uz Izpildītāja bankas kontu. Izpildītājam ir pienākums kārtējā
mēneša rēķinu Pasūtītājam iesniegt līdz nākamā mēneša 5.datumam, kavējumā
gadījumā par attiecīgo dienu skaitu pagarinās rēķina apmaksas termiņš.
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot ieskaitu un ieturēt līgumsodu un zaudējumus no jebkura
maksājuma, kas Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas
Izpildītājam.
Pakalpojuma cena netiek paaugstināta visu Līguma darbības laiku.
Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
6. Pušu atbildība

Izpildītāja atbildība:
Izpildītājs ir atbildīgs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteikumiem par Pasūtītāja īpašumu zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu, ko izraisījusi
trešo personu prettiesiska, nolaidīga rīcība vai citāda veida Objekta apdraudējums, kā
arī, ja zaudējums radies Izpildītāja pienākumu nepienācīgas izpildes rezultātā.
6.1.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 2.2. punktā minētās polises termiņa beigšanās
gadījumā, Izpildītājs nav noslēdzis jaunu apdrošināšanas līgumu, Pasūtītājam ir
tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi)
apmērā par katru dienu līdz minētā trūkuma novēršanai, sākot ar dienu, kad beidzies
minētās apdrošināšanas polises termiņš, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas.
6.1.3. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā ir piesaistījis apsardzes darbiniekus, kuriem nav
apsardzes sertifikāts, vai Izpildītājs neievēro apsardzes instrukciju, vai Izpildītājs
neievēro Tehnisko specifikāciju Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100,00 EUR
(viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.
6.1.4. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajā specifikācijā noteikto reaģēšanas laiku un ierašanās
laiku Objektā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 10 EUR (desmit
euro) apmērā par katru laika vienību, kas pārsniedz Pasūtītāja norādīto termiņu līdz
minētā defekta novēršanai, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās
summas.
6.2.
Pasūtītāja atbildība:
6.1.
6.1.1.
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6.2.1.

6.3.
6.4.

7.1.

7.2.

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.8.

8.1.

Par Līguma 5.2. punktā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs
prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no pamatparāda.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā ietverto pienākumu izpildes.
Izpildītājs par savu apakšuzņēmēju un tā personāla rīcību Līguma ietvaros atbild kā
par savu.
7. Līguma darbības termiņš un līguma izbeigšanas nosacījumi
Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai
līdz EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņ
euro un 99 centi) bez PVN līguma summas izlietojumam.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu bez jebkādas zaudējumu
atlīdzības pienākuma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienu laikā:
ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav uzsācis Līgumā paredzēto saistību izpildi;
ja Izpildītājs neveic Līgumā noteikto saistību izpildi Līgumā noteiktajos termiņos vai
nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis
konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu jebkāda zaudējumu atlīdzības
pienākuma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš.
Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs veic visus pasākumus, lai
nodotu Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un sastāda aktu par Objekta
nodošanu Pasūtītājam.
Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sagatavo aktu par faktiski
veikto Līguma izpildes apjomu. Pasūtītājs pieņem Līguma izpildes laikā veiktos
pakalpojumu apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, kādā tos objektīvi ir iespējams pieņemt
un kādā tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja ierašanās nekavē akta sagatavošanu, un
uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa savstarpēji rakstiski
vienojoties 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un Līguma 7.3. punktā noteiktajā gadījumā.
Izbeidzot Līgumu pirms noteiktā termiņa Pusēm ir šādi pienākumi:
veikt savstarpējos norēķinus un veikt samaksu par Līgumā noteikto saistību izpildi pēc
to faktiskā apjoma;
pirms norēķinu veikšanas Pasūtītājs saskaņojot ar pieaicināto kompetento speciālistus
vai ekspertus sagatavo aktu, kurā fiksēts Līgumā noteikto saistību apjoms un summa.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu atlīdzības
pienākuma, ja Pasūtītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ kavē Līguma
5.2.apakšpunktā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un minēto
trūkumu nenovērš 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma
nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
8. Nepārvarama vara
Neviena no Pusēm nav uzskatāma par atbildīgu par saistību, kas tai uzliktas ar Līgumu
vai tā sakarā neizpildi vai daļēju izpildi, ja šī Puse pierāda, ka tai savas saistības nav
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8.2.

9.1.

9.2.

ļāvuši pildīt nepārvaramas varas apstākļi, kas atradušies ārpus tās kontroles vai kas
vispār nevarēja tikt pakļauti tās kontrolei, un kurus nevarēja paredzēt, konkrēti:
ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, citas stihiskas nelaimes, karš, karastāvoklis, ārkārtas
stāvoklis, terora akts. Līguma saistību izpildīšanas termiņš tie atlikt attiecīgi par to
laika periodu, kurā darbojas augšminētie apstākļi.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līgums nav spēkā ilgāk par 30
(trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma
izpildes, pabeidzot norēķinus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
9. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdu vai neskaidrību gadījumi, kas saistīti ar Līgumu, tā darbību vai no tā
izrietošajām saistībām, tiek risināti Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.
Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana.
Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība,
kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību,
tiks galīgi izšķirts pēc Prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas
starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā
latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību
aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas
reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.

10. Citi noteikumi
Jebkādi paziņojumi, lūgumi vai akcepti sastādāmi un iesniedzami rakstveidā, latviešu
valodā un tiek uzskatāmi par derīgiem un spēkā esošiem, ja tie nogādāti otrai Pusei
personīgi vai nosūtīti ierakstītā vēstulē pa pastu, kas uzskatāma par saņemtu 7.dienā
pēc tās nodošanas Latvijas pastā.
10.2. Puse, mainoties tās nosaukumam, adresei vai šajā Līgumā norādītajam norēķinu
kontam, apņemas 5 (piecu) kalendāra dienu laikā vai citā iespējami ātrākā laikā
rakstiski paziņot otrai Pusei par notikušajām izmaiņām. Minētās izmaiņas nevar būt
par pamatu Līguma darbības izbeigšanai.
10.3. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
10.3.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu
puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
10.3.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi
saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura
informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.
10.4. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz
informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām
personām, kā arī uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību
iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.5. Līguma noteiktumiem par Konfidencialitātes saistību ievērošanu nav laika
ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
10.6. Līgums sastādīts uz 6 lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem
vienu Līguma eksemplāru.
10.7. Līguma pielikumi:
10.7.1. Izpildītāja finanšu piedāvājums;
10.7.2. Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums.
10.1.
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10.7.3. Instrukcijas apsardzes darbiniekiem par Objekta apsardzes organizēšanas
kārtību kopija.
10.8. Līguma pielikums Nr.3 Instrukcijas apsardzes darbiniekiem par Objekta apsardzes
organizēšanas kārtību kopija netiek pievienots šim līgumam, bet ir uzskatāms par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
IZPILDĪTĀJS:
SIA “Rīgas meži”
SIA “G SIGNĀLS”
Reģistrācijas Nr. 40003982628
Reģistrācijas Nr. 40103300552
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Pļavniekkalna iela 41A, Katlakalns,
Rīga, LV-1034
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D,
Banka: A/S SEB Banka
Rīga, LV-1029
Konta Nr. LV06UNLA00515527630
Banka: A/S Citadele banka
Konta Nr. LV15PARX0005508860001
____________________/A. Tauriņš/
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

________________________/H. Uzraugs/
SIA “G SIGNĀLS” valdes priekšsēdētājs
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