LĪGUMS Nr. 3–23/71/2015
par grupu audiogida piegādi

Rīgā

2015. gada 9. septembrī

Memoriālo muzeju apvienība, reģistrācijas Nr.90009175706 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru,
pamatojoties uz nolikumu, pārstāv direktore Rita Meinerte, no vienas puses, un
SIA „Runcis Rudais”, reģistrācijas Nr.40003969704 (turpmāk – Piegādātājs), kuru,
pamatojoties uz statūtiem, pārstāv Mārcis Putnieks, no otras puses, (visi kopā turpmāk –
Puses), saskaņā ar iepirkumu „Jāņa Akuratera muzeja audiogida sistēmas izveidi un
grupu audiogida piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. MMA/2015/3 (turpmāk –
Iepirkums) 2.iepirkuma priekšmeta daļas rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums),
par sekojošo:
1.
Līgumā lietotie termini
1.1. Pasūtītājs – Memoriālo muzeju apvienība”, reģ. Nr. 90009175706.
1.2. Piegādātājs - SIA „Runcis Rudais”, reģistrācijas Nr.40003969704
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses – Pasūtītājs vai Piegādātājs vai abi kopā.
1.5. Prece – grupu audiogids (Līguma 1.pielikums).
1.6. Pasūtījums – Pircēja pilnvarotā pārstāvja pieprasījums par Preču piegādi.
1.7. Preču piegādes vieta – Rīga, Stabu iela 18, telpu precizējot piegādes brīdī.
1.8. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kas ietver Preces vērtību, Preces
transporta izmaksas, visus nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos
izdevumus.
1.9. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
2.

Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā Preci atbilstoši Līguma un tā pielikuma
noteikumiem. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā uzglabāta
atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.
3. Preces pasūtīšana, nodošanas un pieņemšanas un apmaiņas kārtība
3.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Pasūtījumu nosūta uz Piegādātāja e-pastu
runcis@rudais.lv.
3.2. Piegādātājs piegādā Preci uz Preču piegādes vietu un nodod to Pasūtītājam 2 (divu)
nedēļu laikā no Pasūtījuma veikšanas dienas.
3.3. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci uz Preču piegādes vietu darba dienās no plkst. 9:00
– 16:30, ierašanās laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
3.4. Preču piegādes vietā piegādātās Preces izkrauj Piegādātāja personāls.
3.5. Preču Pasūtījuma nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar Preču pavadzīmi, kurā
tiek norādīts konkrētā Preču Pasūtījuma Preču nosaukums un daudzums, un kuru
paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
3.6. Prece tiek uzskatīta par piegādātu, ja ir abpusēji parakstīta Preču pavadzīme.
3.7. Ja Preču pieņemšanas laikā Pasūtītājam rodas pretenzijas par Preču specifikāciju,
daudzumu, kvalitāti vai atbilstību Līguma, tā 1.pielikuma vai Pasūtījuma noteikumiem,
tad Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Preču pavadzīmi un izsniedz Piegādātājam pretenziju
par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš Preces
trūkumus, piegādājot iztrūkstošas Preces, vai apmainot bojātas vai Līgumam, tā
1.pielikumam vai Pasūtījumam neatbilstošas vai nekvalitatīvas Preces.

3.8. Preču nejaušas bojāejas risks pāriet no Piegādātāja Pasūtītājam ar brīdi, kad parakstīta
Preces pavadzīme atbilstoši šī Līguma 3.6. punktam.
3.9. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču piegādes dienas Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā
Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst Preču specifikācijai, vai Līguma, tā 1.pielikuma vai
Pasūtījuma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam Preci apmainīt pret
atbilstošas kvalitātes, Līguma, tā 1.pielikuma un Pasūtījumam atbilstošu Preci. Šādā
gadījumā Piegādātājs par saviem līdzekļiem apmaina Preci 2 (divu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
3.10. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Precei ir slēpti defekti vai rūpnīcas brāķis, Pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt Piegādātājam šo Preci apmainīt pret kvalitatīvu Preci 2 (divu) darba
dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
3.11. Piegādātājs nodrošina 1 (viena) gada garantijas laiku no Preču piegādes dienas.
3.12. Ja Preču garantijas laikā Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā Prece, kurai ir garantija, ir
nekvalitatīva vai neatbilst Preču specifikācijai vai Līguma, tā 1.pielikuma vai Pasūtījuma
noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam Preci apmainīt pret atbilstošas
kvalitātes, Līguma, tā 1.pielikuma un Pasūtījumam noteikumiem atbilstošu Preci. Šādā
gadījumā Piegādātājs par saviem līdzekļiem apmaina Preci 2 (divu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
4. Līgumcena un apmaksas noteikumi
4.1. Līgumcena Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 2498,80 (divi tūkstoši četri simti
deviņdesmit astoņus euro un astoņdesmit centi).
4.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
4.3. Preces cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā. Preces cenas ietver Preces vērtību, Preču
transporta izmaksas, visus nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos
izdevumus, izņemot PVN.
4.4. Pasūtītājs maksā Piegādātājam par Precēm 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces
piegādes un Preces pavadzīmes saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas ar
pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.
4.5. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu
uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.
5. Pušu atbildība
5.1. Katra Puse ir materiāli atbildīga par līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi,
kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
5.2. Ja Piegādātājs kavē Līguma 3.2.punktā minēto Preces piegādes termiņu, tad
Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu
procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā
10% (desmit procenti) Līgumcenas.
5.3. Ja Piegādātājs kavē Līgumā noteikto nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem,
1.pielikumam vai Pasūtījumam neatbilstošas Preces apmaiņas termiņu, tad
Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu
procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā
10% (desmit procenti) Līgumcenas.
5.4. Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līguma 4.4.punktā noteikto maksājuma veikšanas
termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle
komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru
nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) savlaicīgi neveiktā
maksājuma summas.
5.5. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 6.4.1. vai 6.4.2.
punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 10% (desmit
procenti) apmērā no Līgumcenas.

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas
pildīšanas, izņemot Līguma 5.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu
atlīdzināt zaudējumus.
5.7. Piegādātājs garantē pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Preču specifikācijai, kā arī
Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija vai
tehniskā pase) un normatīvo aktu prasībām.
5.8. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un zaudējumus
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas,
pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Piegādātājam, pirms tā izmaksas Piegādātājam.
6. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā 1
(vienu) mēnesi no Līguma noslēgšanas dienas līdz visu saistību izpildei.
6.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski
vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā
ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Piegādātāja juridisko
adresi 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem
gadījumiem:
6.3.1. Piegādātājs piegādā Preci, kura ir nekvalitatīva vai neatbilst Līguma, 1.pielikuma
vai Pasūtījuma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām;
6.3.2. Piegādātājs pārkāpj Līguma 3.2.punktā minēto Preces piegādes termiņu;
6.3.3. Piegādātājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
6.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Preces.
6.4. Piegādātājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus
saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja
juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no
šādiem gadījumiem:
6.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē Līguma 4.4.punktā
noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30
(trīsdesmit) dienu laikā no Piegādātāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz
Pasūtītāja juridisko adresi;
6.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta
vai pārtraukta vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās
rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst. Šāda nepārvarama 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, Latvijas valsts institūciju, kā
arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski
jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru
izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
7.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm
atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 7.2.punktam.
8. Strīdi
Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja
sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet
no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvos aktus.
9. Konfidencionalitāte
9.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
9.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu
puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
9.1.2. 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.
9.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts
darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek
klasificēta kā vispārpieejama informācija.
9.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa
valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.
9.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma
pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses
konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu
atlīdzināšanu.
9.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma
darbības termiņš.
10. Pušu pārstāvji
10.1.
Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos
termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
10.1.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: Maira Valtere izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja, akuraters@memorialiemuzeji.lv, tālrunis 26703293.
Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības,
nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos
jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai
veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Piegādātāja
informāciju, sniegt informāciju Piegādātājam, veikt Preču Pasūtījumus, iesniegt
pretenzijas Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, dot norādījumus par
Līguma izpildi, Parakstīt Preču nodošanas un pieņemšanas aktus, kā arī veikt
citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī
persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot,
grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
10.1.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: Dana Tauriņa, dana.taurina@gmail.com,
tālrunis 29451181. Piegādātāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma
noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar
Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma
izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un
Piegādātāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam,

dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar
pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Preču nodošanas un
pieņemšanas aktus. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un
papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos
termiņus.
.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā
noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
11.2.
Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
11.3.
Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī
Līguma noteikumu interpretācijai.
11.4.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu
rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums
ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.5.
Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem
zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus
jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro
jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
11.6.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā
minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu
pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī
punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.7.
Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu
valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs
tiek nodots Piegādātājam, bet otrs - Pasūtītājam.
11.8.
Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
11.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
11.8.2. 2.pielikums – Tāme uz 1 (vienas) lapas.
12. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs

Izpildītājs

Memoriālo muzeju apvienība
Juridiskā adrese: O. Vācieša iela 19, Rīga,
LV 1004
Faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV
1011
Reģ. nr. 90009175706
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV31TREL2220655004000

SIA „Runcis Rudais”
Juridiskā adrese: Saules iela 58-33,
Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.40003969704
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
LV67UNLA0050021885367

___________________________

____________________________________

1.pielikums
2015.gada 9.septembra
Līgumam Nr.3–23/71/2015

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Grupu audiogidam
Iepirkuma mērķi:
Iegādāties grupu audiogidu, lai nodrošinātu memoriālo muzeju rīkoto akciju-ceļojumu norises
kvalitāti pilsētas kultūrvidē.
1. Darba uzdevums.
Piedāvāt nopirkšanai grupas audiogida sistēmu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. Darbu apraksts.
Darbu apraksts iepirkuma priekšmeta 2.daļā:
2.1. Veikt iepirkumu grupu audiogida iekārtām „WAT01-NG” vai ekvivalents, kas ietver:
2.1.1. raidītāju ar mikrofonu audiogida iekārtai „WAT01-NG” vai ekvivalents
(Specifikācija: raidītājs un uztvērējs spēj darboties 200 m rādiusā; viļņu garums
794-806MHz, 902-915MHz, 823-832MHz, 863-865MHz vai 2.4GHz; frekvence
20 – 16 kHz priekš UHF, 20-10kHz priekš 2.4G;
2.1.2. 50 uztvērējus ar mono austiņām audiogida iekārtai „WAT01-NG” vai ekvivalents
(Specifikācija: uzlādēti uztvērēji darbojas 18-32 stundas; uztvērēju svars 45 g);
2.1.3. lādētāju audiogida iekārtai „WAT01-NG” vai ekvivalents (lādēšanas
kaste/čemodāns; vienlaicīgi iespējams uzlādēt līdz 45 iekārtām).
2.2. Veikt muzeja personāla apmācību grupu audiogida lietošanā.
3. Īpašas prasības.
Grupu audiogida iekārtu garantijas laiks ir viens gads pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas.

2.pielikums
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TĀME
Grupu audiogida iegāde

Mērvienība

Skaits

Cena,
bez
PVN

Kopā, bez PVN

1. NG" vai ekvivalents

gab.

1

42,00

42,00

Grupu audiogida "WAT01NG" vai ekvivalenti
2.
uztvērēji (t.sk. Mono
austiņas)

gab.

50

42,00

2100,00

Grupu audiogida "WAT01NG" vai ekvivalents lādētājs
3. (lādēšanas kaste/čemodāns,
vienlaicīgi iespējams
uzlādēt līdz 45 iekārtām)

gab.

1

236,00

236,00

Grupu audiogida speciālista
īstenota muzeja darbinieka
4. apmācība grupu audiogida
iekārtu lietošanā

h

2

30,00

60,00

EUR/km

380

0,16

60,80

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas
nosaukums
Grupu audiogida "WAT01raidītājs (t.sk.mikrofons)

5.

Piegādes transporta
izmaksas

Kopā EUR bez PVN

2498,80

