Līgums Nr. _______
par Liepājas simfoniskā orķestra pārvadāšanu ar autobusiem
Liepājā

2015.gada 25.septembrī

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”, reģistrācijas Nr. 42103049403, Graudu iela 50, Liepāja,
LV-3401, tās valdes locekļa Ulda Lipska personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Pasūtītājs, un
SIA „A.P. AUTO”, reģistrācijas Nr.42103021511, Rīgas iela 11, Liepāja, LV-3401, tās direktora
Agra Pumpura personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs, abi kopā
un katrs atsevišķi turpmāk saukti Līdzēji,
Līdzējiem ņemot vērā, ka Pakalpojumu sniedzējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma
procedūrā “Liepājas simfoniskā orķestra pārvadāšana ar autobusiem”, identifikācijas Nr. LSO
2015/08, turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma procedūra”,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
I Līguma priekšmets un līgumcena
1. Pasūtītājs pasūta un Pakalpojumu sniedzējs nodrošina transporta pakalpojumus, turpmāk tekstā
Pakalpojumi, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām, Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums), Pakalpojuma sniedzēja Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), Finanšu piedāvājumu
(3.pielikums) un par Pakalpojumu sniedzēja Iepirkuma procedūrā piedāvātajām cenām.
2. Līguma summa noteikta EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit
deviņi euro un 99 centi) plus PVN 21%, kas sastāda EUR 8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro un 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši
astoņi simti deviņpadsmit euro un 99 centi). Ja Līguma darbības laikā mainās PVN likme, tā tiek
piemērota atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3. Līguma 2. punktā norādītajā samaksā par Pakalpojumiem ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas
Pakalpojuma sniedzējam rodas vai var rasties, izpildot šī Līguma saistības. Šī Līguma 2. punkta
noteiktā samaksa ir noteikti visam šī Līguma darbības laikam un nevar tikt mainīta pēc
Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas.
4. Pasūtītājs neapmaksā šoferim autostāvvietu un ēdināšanu pakalpojumu sniegšanas laikā.
II Līdzēju pienākumi
5. Pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt:
5.1. Pakalpojumus ar transporta līdzekli (autobusu un autobusa piekabi), kurš ir tehniskā kārtībā
un atbilstošs prasītajam pasažieru skaitam.
5.2. Pakalpojumus ar transporta līdzekli (autobusu), kurš ir komfortabls, sēdekļi- ar regulējamu
atzveltni.
5.3. Pakalpojumus Pasūtītāja noteiktajā apjomā un laikos, t.i. savlaicīgi nogādāt Tehniskajā
specifikācijā un pasūtījumā noteikto pasažieru skaitu noteiktajās vietās Līdzēju saskaņotos
laikos.
5.4. Ja ceļā autotransportam ir gadījušās tehniska rakstura problēmas, Pretendentam ir jāatrisina
transporta līdzekļa tehniskās problēmas vai arī pašam jāatrod cits transports, kas nogādā
pasažierus vajadzīgajā galapunktā.
5.5. Pakalpojuma sniedzējs patstāvīgi un uz sava rēķina apmaksā visus automašīnas, ceļu un citus
nodokļus un nodevas, un citus maksājumus, kas var tikt no viņa pieprasīti sakarā ar to, ka viņš
izmanto autotransportu un veic šāda veida darbības. Tāpat Pakalpojuma sniedzējs patstāvīgi
un uz sava rēķina apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar pārvadājumos izmantotā
autotransporta tehnisko apkalpošanu, apkopi un regulēšanu, tā apgādi ar degvielu un citām
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ķīmiskām vielām, kā arī tā apkalpojošā personāla darba apmaksu un nepieciešamo viņu
dokumentu noformēšanu.
5.6. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt pārvadājumos iesaistīto autotransportu ar
atbilstoši kvalificētu darbaspēku, nodrošinot, ka autovadītājiem nav tiesību vadīt
autotransportu reibuma stāvoklī, radīt jebkādu kaitējumu Pasūtītāja, pasažieru vai trešo
personu īpašumam, dzīvībai vai veselībai. Šo noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas
gadījumā, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam, pasažieriem vai
trešajām personām radītos zaudējumus šajā sakarā.
5.7. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt visām nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem
pilnvērtīgai sava autotransporta izmantošanai pasažieru transportēšanai Latvijas Republikas,
Eiropas Savienības valstu un Krievijas teritorijā.
5.8. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto dokumentu noformēšanu
un piestādīšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Šo prasību
neievērošanas gadījumā, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam un/vai
trešajām personām radušos zaudējumus šajā sakarā.
5.9. Pakalpojuma sniedzējs apņemas rūpīgi apieties ar Pasūtītāja pasažieriem un viņu bagāžu,
pārvadājot uz Pasūtītāja norādīto vietu, neatstāt autobusu bez uzraudzības un nepieļaut citu
personu iekļūšanu tajā, izņemot gadījumus, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasības.
5.10. Pakalpojuma sniedzējam ir patstāvīgi un par saviem līdzekļiem jānodrošina visu darba
drošības, darba aizsardzības, darbinieku veselības aizsardzības, satiksmes drošības,
ugunsdrošības, elektrodrošības normas, kā arī savu iekārtu, mehānismu un mašīnu tehniskās
ekspluatācijas instrukciju, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu ievērošanu visā Pasūtījuma izpildes gaitā.
5.11. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par savu darbinieku instruēšanu darba drošības jautājumos
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.12. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas visu risku un atbildību, kas var rasties Pakalpojuma sniedzēja
Pakalpojumu izpildes rezultātā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana
Pasūtītājam, pasažieriem un trešajām personām).
5.13. Saskaņot braucienu datumus un laikus, rezultātā nosūtot apstiprinājuma vēstuli uz Pasūtītāja
pilnvaroto personu e-pasta adresi: info@lso.lv .
6. PASŪTĪTĀJS apņemas:
6.1. Ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš saskaņot ar Pakalpojumu sniedzēju katra brauciena laikus.
6.2. Veikt samaksu par pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
III Norēķinu kārtība
7. Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumiem uz Pakalpojumu sniedzēja izrakstīta rēķina pamata 10
(desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas un darba pieņemšanas- nodošanas akta abpusējās
parakstīšanas. Rēķinā, darba pieņemšanas – nodošanas aktā un Līguma izpildes pieņemšanas –
nodošanas aktā jānorāda veikto pakalpojumu skaits, pasākuma nosaukums, datums un
pakalpojuma sniegšanas vieta. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts bankas
pārskaitījums uz Pakalpojuma sniedzēja bankas norēķinu kontu.
8. Ja transporta Pakalpojums nav noticis pilnā apmērā (ceļā sabojājies transporta līdzeklis un
pasažieri nav nogādāti vajadzīgajā galamērķī noteiktajā laikā), Pasūtītājs rēķinu neapmaksā.
Pakalpojuma neizpildi apliecina Līdzēju pārstāvju parakstīts akts.
IV Līdzēju atbildība
9. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par Līguma saistību neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts
pienācīgi attiecīgā Līdzēja vainojamas rīcības dēļ.
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10. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līguma 7. punktā noteiktajā termiņā, Pakalpojumu sniedzējam ir
tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) no laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit
procenti) no pamatparāda.
11. Ja Pakalpojumu sniedzējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts
Pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums maksāt līgumsodu 10
% apmērā no Līguma summas.
V Nepārvarama vara
12. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija
iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī
notikumus, kuri iziet ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns
nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi,
kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās).
13. Līdzējam, kurš nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, ne vēlāk kā trīs darba
dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, jāinformē par to otrs Līdzējs rakstiski un
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto
apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
14. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija, valūtas kursu svārstības, un citi
tamlīdzīgi biznesa riski.
VI Līguma spēkā stāšanās un tā darbības termiņš
15. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Līdzējiem un ir spēkā līdz 2016.gada
24.septembrim. Gadījumā, ja Pakalpojuma kopējā iegādes vērtība, ko Pasūtītājs ir iegādājies no
Pakalpojuma sniedzēja saskaņā ar Iepirkuma procedūru, sasniedz EUR 41 999,99 (četrdesmit
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) apmērā bez PVN, ātrāk kā līdz
2016.gada 24.septembrim, Līdzēji vienojas, ka Līguma termiņš ir iztecējis līdz ar norādītās
summas sasniegšanu.
16. Līguma pilnīgu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Līguma izpildes pieņemšanas – nodošanas
akts.
VII Līguma grozīšana un izbeigšana
17. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma noteikumus, izņemot līgumcenas, noformējot
rakstisku vienošanos, kuru paraksta abi Līdzēji un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
18. Līguma darbības laikā Līdzēji var vienoties par izmaiņām, organizējot braucienus citos maršrutos,
nekā norādīts Finanšu piedāvājumā, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.
19. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami
tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos.
20. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Līdzējiem savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
21. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Pakalpojumu sniedzējam rakstisku
paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
21.1. ja Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;
21.2. ja Pakalpojumu sniedzējam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta
vai pārtraukta.
VIII Strīdu izskatīšanas kārtība
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22. Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Vienošanās tiek
noformēta rakstiski.
23. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiek atrisināts, Līdzēji vienojas strīdu
risināt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Latvijas Republikas tiesā.
IX Citi noteikumi
24. Neviens no Līdzējiem nedrīkst nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar šo Līgumu un
izriet no tā, trešajai Personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
25. Līdzēju reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pārņem reorganizētā Līdzēja tiesību un
saistību pārņēmējs.
26. Pasūtītājs Līguma saistību izpildes jautājumu risināšanai norīko pilnvaroto personu: Rinaldu
Meķi, tālrunis 20246245, e-pasta adrese: rinalda@lso.lv, kuras kompetencē ietilpst:
26.1. koordinēt pakalpojumu sniegšanas organizatoriskos jautājumus;
26.2. sagatavot Pakalpojumu pieņemšanas- nodošanas aktus;
26.3. saskaņot/pārbaudīt rēķinus;
26.4. sagatavot un saskaņot Līguma izpildes pieņemšanas- nodošanas aktu;
26.5. sastādīt aktus par Līguma saistību neizpildi.
27. Pakalpojuma sniedzējs Līguma saistību izpildes jautājumu risināšanai norīko pilnvaroto personu:
Baibu Liepiņu tālrunis/fakss:+371 29343297, e-pasta adrese: baiba@apsauli.lv.
28. Gadījumā, ja kādam no Līdzējiem mainās tās adrese vai norēķinu rekvizīti, tam ir pienākums
paziņot par to otrajam Līdzējam 3 (triju) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā otrs Līdzējs nav
atbildīgs par sekām ko izraisījusi minētās informācijas savlaicīga nesaņemšana.
29. Līgums ir sastādīts uz divos eksemplāros - pa vienam katram no Līdzējiem. Līguma neatņemama
sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
1. pielikums- Iepirkuma procedūras Tehniskā specifikācija uz 3 lapām;
2.pielikums – Iepirkuma procedūras Tehniskais piedāvājums uz 3 lapām;
3.pielikums – Iepirkuma procedūras Finanšu piedāvājums uz 2 lapām.

Pasūtītājs:

X Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pakalpojumu sniedzējs:

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”

SIA „A.P.AUTO”

Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 42103049403
AS SEB banka
Konta Nr. LV34UNLA0050014963459
Kods UNLALV2X

Rīgas iela 11, Liepāja, LV - 3401
Reģ. Nr. 42103021511
Banka: A/S „SWEDBANK”
Konta Nr. LV20HABA0551016703057
Bankas kods HABALV22

____________________________
Uldis Lipskis, valdes loceklis

_______________________________
Agris Pumpurs, direktors

4

1.Pielikums
pie 2015.gada 25.septembrī
noslēgtā līguma nr. ______________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkums
„Liepājas simfoniskā orķestra pārvadāšana ar autobusiem”,
identifikācijas Nr. LSO 2015/08
1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts:
Autotransporta pakalpojumu sniegšana Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu, tehniskā personāla,
kā arī instrumentu un citas bagāžas pārvadāšana vietēja mēroga maršrutos Latvijā un ārvalstīs.
2. Pakalpojumu sniegšanas vietas un apstākļu apraksts:
Autotransporta pakalpojumi tiek sniegti Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu un tehniskā
personāla braucieniem pēc iepriekš saskaņota grafika, nodrošinot autotransportu ar dažādu
sēdvietu skaitu (atkarībā no uzdevuma izpildes rakstura, par ko pasūtītājs paziņo iepriekš)
dažādos vietēja mēroga maršrutos un ārvalstīs.
2.1. Autotransporta veidi:


lielas ietilpības autobusi (ne mazāk kā 57 sēdvietas);



vidēji lielas ietilpības autobusi (ne mazāk kā 49 sēdvietas).

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības, t.sk. drošības, ergonomiskās u.c. prasības, kā arī
piemērojamie kvalitātes standarti:
3.1. visiem transporta līdzekļiem jābūt labā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem par tiesībām piedalīties ceļu satiksmē;
3.2. transportlīdzekļa izlaide un pirmā reģistrācija ne agrāk kā 2001.gadā;
3.3. trokšņa līmenis transporta līdzeklī nedrīkst pārsniegt pieļaujamo normu;
3.4. Pasūtītājs vismaz septiņas dienas pirms darba izpildes informēs pretendentu, norādot
konkrētu izpildes laiku, maršrutu un transporta veidu;
3.5. minimālais pasūtījuma laiks var būt 4 stundas;
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3.6. piedāvājumā iekļaujamie maršruti: Rīga (1 diena), Rīga (2 dienas), Kuldīga (1 diena),
Ventspils (1 diena), Cēsis (1 diena), Tallina (3 dienas), Viļņa (2 dienas), Kauņa (2 dienas),
Rēzekne (2 dienas), Daugavpils (2 dienas), Rundāle (1diena).
3.7. izbraukšanas un atgriešanās vietas adrese: Graudu ielā 50, Liepājā vai cita adrese Liepājā pēc
Pasūtītāja pieprasījuma. Atgriežoties Liepājā pēc pl.22.00 maršrutā tiek iekļautas pieturas
Grobiņā un visos Liepājas mikrorajonos;
3.8. tehniskās prasības:
Nr.p.k. Transporta līdzeklis
1.

Lielas ietilpības
tālsatiksmes autobuss

Minimālās prasības

Piezīmes



Tūristu klases autobuss,
atbilstošs CSDD un ES
normām ar derīgu TA,
OCTA, KASKO, ar tiesībām
piedalīties ceļu satiksmē;
ar derīgu Izmešu ekoloģisko
normu EIRO4 un Zaļo
uzlīmi;
sēdvietu skaits ne mazāk kā
57;
Wi-Fi 4G Internets ar
ātrumu vismaz līdz 150
Mbit/s
GPS navigācijas sistēma;
2 monitori – video, DVD,
CD, audio
mikrofons;
karstais ūdens;
WC;
kondicionieris –
klimatkontrole;
ABS, ASR, kalnu bremzes,
āķis;
pasažieru sēdekļi atlaižami,
izbīdāmi + roku un kāju
balsti;
kravas nodalījuma ietilpība
vismaz 13 m3;
izlaiduma gads – ne agrāk kā
2001.g.
transporta līdzeklim jābūt
pakalpojuma sniedzēja
īpašumā.

Jānodrošina iespēja
izmatot vismaz
vienu attiecīgā tipa
autobusu

Autobuss, atbilstošs CSDD
un ES normām ar derīgu

Jānodrošina iespēja
izmatot vismaz divus
















2.

Vidēji lielas ietilpības
autobuss
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TA, OCTA, KASKO, ar
attiecīgā tipa
tiesībām piedalīties ceļu
autobusus
satiksmē;
vienlaicīgi
ar derīgu Izmešu ekoloģisko
normu EIRO4 un Zaļo
uzlīmi;
sēdvietu skaits (ne mazāk kā
49 sēdvietas);
Wi-Fi 4G internets ar
ātrumu vismaz līdz 150
Mbit/s
GPS navigācijas sistēma;
1 monitors – video, DVD,
CD, audio
mikrofons;
kondicionieris –
klimatkontrole;
WC;
ABS, ASR, āķis;
pasažieru sēdekļi atlaižami,
aprīkoti ar drošības jostām;
kravas nodalījums;
izlaiduma gads – ne agrāk kā
2001.g.;
transporta līdzeklim jābūt
pakalpojuma sniedzēja
īpašumā.

4. Prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pieredzi
attiecīgu pakalpojumu sniegšanā:
nodrošināt, lai pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem (šoferiem), būtu vismaz 5 gadu
darba pieredze pasažieru pārvadāšanā attiecīgos maršrutos ar attiecīgā tipa autobusu.
5. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks:
spēja nodrošināt autotransporta pakalpojumus pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un
sēdvietu skaita jebkurā diennakts periodā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
6. Tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā pretendents nodrošina ar līdzvērtīgu
transporta vai vadītāja nomaiņu:
6.1. Latvijas teritorijā 2 (divu) stundu laikā;
6.2. ārzemēs ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā.
7. Pasūtītājs līguma laikā no pakalpojuma sniedzēja var izmantot arī citus pasažieru un
kravas autotransporta pakalpojumus, t.sk. citos maršrutos, kuri nav minēti tehniskajā
specifikācijā, bet iekļaujas noslēgtā līguma summā.
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Pasūtītājs:

Pakalpojumu sniedzējs:

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”

SIA „A.P.AUTO”

Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 42103049403
AS SEB banka
Konta Nr. LV34UNLA0050014963459
Kods UNLALV2X

Rīgas iela 11, Liepāja, LV - 3401
Reģ. Nr. 42103021511
Banka: A/S „SWEDBANK”
Konta Nr. LV20HABA0551016703057
Bankas kods HABALV22

____________________________
Uldis Lipskis, valdes loceklis

_______________________________
Agris Pumpurs, direktors
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Pieņemšanas-nodošanas akts
saskaņā ar 2015.gada 25.septembra līgumu Nr.______________
par Liepājas simfoniskā orķestra pārvadāšanu ar autobusiem
Liepājā

201_.gada __.___________

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”, reģistrācijas Nr. 42103049403, Graudu iela 50, Liepāja,
turpmāk - Pasūtītājs un
SIA „A.P. AUTO”, reģistrācijas Nr.42103021511, Rīgas iela 11, Liepāja, turpmāk - Pakalpojumu
sniedzējs.
Līgumā noteiktais pakalpojums ir veikts ___________ apjomā ___________ kvalitātē
(daļējā, pilnā)

(apmierinošā, labā)

un ___________ pabeigts Pasūtītāja pasūtījumā ________________ termiņā.
(daļēji, pilnībā)

(noteiktajā, ar kavēšanos)

Autotransporta veids: __________________
lielas ietilpības tālsatiksmes autobuss;
vidēji lielas ietilpības autobuss.
Maršruts: ____________________
Datums:_____________________
Pakalpojums veikts par summu EUR ____ (________ euro, ___ centi).
Savstarpēju pretenziju un iebildumu nav.
Piezīmes: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pakalpojumu pieņēma Pasūtītājs:

Pakalpojumu nodeva
Pakalpojuma sniedzējs:

___________________________

________________________

(ieņemamais amats)

___________________________
(vārds, uzvārds)

___________________________
(paraksts)

(ieņemamais amats)

________________________
(vārds, uzvārds)

________________________
(paraksts)
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