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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Iepirkuma nosaukums
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 panta kārtībā „Mēbeļu un
biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (turpmāk - iepirkums).
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
RD RPB 2014/6
3. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
Mājas lapa:
E-pasts:

Rīgas pilsētas būvvalde
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
LV90002719440
+ 371 67105800
+ 371 67012805
www.rpbv.lv
buvvalde@riga.lv

4. Pasūtītāja kontaktpersonas
4.1.Par iepirkuma procedūras jautājumiem:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Pašvaldības
iepirkumu nodaļas vadītājs Dīns Cielavs, tālrunis: + 371 67012878, fakss: + 371 67012872, epasts: dins.cielavs@riga.lv.

4.2. Par tehniskās specifikācijas jautājumiem:
Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas vadītājs Mārtiņš
Bērziņš, tālrunis: + 371 67012888, e-pasts: m.berzins@riga.lv; Rīgas pilsētas būvvaldes
Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas galvenais speciālists Igors Vulāns, tālrunis:
+ 371 67012939, e-pasts: ivulans2@riga.lv.
5. Pretendents

5.1. Par pretendentu var būt jebkurš piegādātājs PIL izpratnē, kurš reģistrēts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un atbilst iepirkuma noteikumos ietvertajām prasībām.
5.2. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:
5.2.1. pretendenta paraksttiesīga persona;
5.2.2. pretendenta pilnvarota persona.
5.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
6.Iepirkuma dokumentu pieejamība
6.1. Iepirkuma noteikumi un aktuālā informācija ir tieši, brīvi un bez maksas pieejama
pasūtītāja mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Iepirkumi”. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja
pretendents, kas piedalās iepirkumā, nav iepazinies ar aktuālo tieši un brīvi pieejamo
informāciju par aktuālajiem iepirkuma jautājumiem pasūtītāja mājas lapā.
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6.2. Ar iepirkuma noteikumiem pretendents var iepazīties sākot ar dienu, kad paziņojums
par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapā
www.iub.gov.lv, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.3. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīva izvēle. Piedaloties iepirkumā, pretendents
apņemas ievērot iepirkuma noteikumos un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktās
prasības.
7. Informācijas apmaiņa
7.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju vai pasūtītāja kontaktpersonām un pretendentiem
tiek veikta rakstiskā veidā latviešu valodā pa pastu, e-pastu un faksu.
7.2. Saziņas dokuments, kas nosūtīts pa faksu, uzskatāms par saņemtu brīdī, kad dokumenta
nosūtītājs saņem faksa paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
7.3. Veicot informācijas apmaiņu, saziņas dokumentos ietver iepirkuma nosaukumu un
identifikācijas numuru.
7.4. Papildu informācija par iepirkumu tiek sniegta pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Jautājums un uz to dotā pasūtītāja atbilde tiek sniegta rakstveidā un ievietota pasūtītāja
mājas lapā www.rpbv.lv.
7.5. Papildu informācijas sniegšana par iepirkumu tiek nodrošināta 5 (piecu) darba dienu
laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi.
8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV1050, Klientu apkalpošanas centrā.
8.2. Piedāvājumus var iesniegt no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv.
8.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 19.novembra plkst.11.00.
8.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu iesniedz par visu
iepirkuma priekšmetu.
8.5. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pa pastu. Pa pastu nosūtītam piedāvājumam jābūt
saņemtam iepriekš minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.6. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina piedāvājumā iekļautās dokumentācijas nepieejamību
trešajām personām līdz piedāvājuma atvēršanai, pasūtītājs nepieņem, nereģistrē un neatvērtu
atdod atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.
8.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums uzskatāms par pasūtītāja īpašumu.
9. Piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai izvirzītās prasības
9.1. Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā,
uz kura norāda:
9.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi šādā secībā: Rīgas pilsētas būvvalde, Amatu
iela 4, Rīga, LV-1050;
9.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska
persona) un adresi;
9.1.3. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruni;
9.1.4. atzīmi „PIEDĀVĀJUMS iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un
uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (Id. Nr. RD RPB 2014/6).”
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9.2. Piedāvājumu, kas sastāv no pieteikuma dalībai iepirkumā, pretendenta kvalifikācijas
dokumentiem un Tehniskā - Finanšu piedāvājuma, iesniedz drukātā formātā, divos
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs noformēts ar norādi „ORIĢINĀLS”, otrs
eksemplārs – ar norādi „KOPIJA.”
9.3. Piedāvājuma lapas tiek numurētas un caurauklotas. Apliecinājums par lapu
caurauklošanu tiek noformēts atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2012. noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.”
9.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Tam jābūt skaidri salasāmam, bez
svītrojumiem, dzēsumiem vai labojumiem.
9.5. Pretendents piedāvājumā iesniedzamos dokumentus sakārto tādā secībā, kādā norādīts
iepirkuma noteikumos.
9.6. Dokumentu oriģinālu atvasinājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta
15.10.2012. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām. Dokumenta oriģināla atvasinājums, kas nav noformēts atbilstoši šo noteikumu
prasībām, tiks uzskatīts par neiesniegtu.
9.7. Dokumenti svešvalodās jāiesniedz kopā ar tā tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma
pareizību pretendents apstiprina ar savu parakstu un apliecina, norādot šādus rekvizītus:
9.7.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
9.7.2. pretendenta vai pilnvarotās personas parakstu un paraksta atšifrējumu;
9.7.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
9.8. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu
un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts
vai caurauklots.
9.9. Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām, netiks
izskatīti un tālāk vērtēti.
9.10. Ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājuma
kvalifikācijas dokumentiem ir jāpievieno arī pārstāvību apliecinošs dokuments.
9.11. Pretendentam ir tiesības piedāvājumu atsaukt vai grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšana vai grozījumi ir spēkā, ja pasūtītājs tos saņēmis
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
10. Iepirkuma priekšmets
10.1. Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņā ar
iepirkuma noteikumu tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
10.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 39130000-2 (biroju mēbeles).
10.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu
variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu.
11. Tehniskā specifikācija
Pakalpojumu raksturojošā informācija un nepieciešamās prasības attiecībā uz piedāvājumu
ir ietvertas Tehniskajā specifikācijā, kas ir iepirkuma noteikumu 1.pielikums.
12. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
12.1. Iepirkuma izpildes vieta ir Rīga.
12.2. Iepirkuma līguma termiņš ir līdz 2014.gada 12.decembrim.
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13. Finansējuma avots un plānotā līgumcena
13.1. Finansējuma avots – Rīgas pilsētas būvvaldes budžets.
13.2. Plānotā līgumcena ir ne vairāk kā EUR 8 677,00 (astoņi tūkstoši seši simti
septiņdesmit septiņi euro) bez PVN.
III PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
14. Vispārējās prasības attiecībā uz pretendentu
14.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta
bankrotu, vai tas netiek likvidēts;
14.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit
euro).
15. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo
stāvokli
15.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
15.2. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze mēbeļu piegādē.
15.3. Mēbelēm jābūt ražotām atbilstoši Eiropas sertificētas kvalitātes sistēmas ISO
14001:2004 standartam vai ekvivalentam.
15.4. Pretendents pēdējo trīs gadu (2011., 2012., 2013.) laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, kas pēc satura, apjoma un sarežģītības
atbilst līgumam, kas ir noslēdzams šī iepirkuma rezultātā.
16. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
16.1. Pretendents ir izpildījis visus tiesiskos priekšnosacījumus, lai nodarbotos ar iepirkuma
priekšmetā noteiktā pakalpojuma sniegšanu.
16.2. Pretendentam ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnīgu
pakalpojuma izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
IV PIEDĀVĀJUMA SATURS/IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
17. Pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina, pretendenta gatavību veikt pakalpojumu
atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām iepirkuma noteikumu prasībām, un kas tiek
noformēts saskaņā ar iepirkuma noteikumu 2.pielikumā ietverto veidni.
18. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
18.1. Latvijas Republikas komercreģistra vai cita līdzvērtīga reģistra izsniegta
reģistrācijas apliecības pretendenta apliecināta kopija.
18.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums par vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi mēbeļu
piegādē.
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18.3. Sertifikāta, ka produkta ražotnē ieviesta sertificēta kvalitātes sistēma, kas atbilst
noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un to sertificējušas attiecīgas
institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, kopija, vai detalizēts
kvalitātes vadības sistēmas apraksts.
18.4. Pretendenta apstiprināts pretendenta pēdējo 3 (trīs) gados veikto darbu saraksts
atbilstoši veidnei (3.pielikums).
19. Tehniskais – finanšu piedāvājums
19.1. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā ietver informāciju par piedāvājumā iekļautā
preču atbilstību Tehniskajai specifikācijai un dokumentu sagatavo saskaņā ar
iepirkumu noteikumu 4.pielikumā ietverto veidni.
19.2. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā cenas tiek izteiktas eiro bez PVN.
19.3. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver visas izmaksas, kas
saistītas ar pakalpojuma izpildi iepirkuma līgumā noteiktajā apjomā, termiņā un
kvalitātē.
20. Iesniedzamie paraugi
Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāpievieno šādi paraugi:
20.1. Pretendentam jāiesniedz paraugi 250X250mm izmērā, lai ir iespēja novērtēt
ABS malas: Lamināts Venge; Lamināts - balināts ozols.
20.2. Krēslu paraugi – 1 (viens) biroja krēsls (Tehniskās specifikācijas 1.pozīcija) un
1 (viens) apmeklētāju krēsls (Tehniskās specifikācijas 2.pozīcija).
20.3. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas pretendenti iesniegtos paraugus saņems atpakaļ
(pēc pieprasījuma).
V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
21. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta iesniegto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu
atbilstību iepirkuma noteikumiem.
22. Iepirkuma komisija pārbauda iesniegtā Tehniskā - Finanšu piedāvājuma atbilstību
iepirkuma tehniskajai specifikācijai un noteikumiem.
23. Iepirkuma komisija izvērtē finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Nepamatoti lēts piedāvājums tiek
noraidīts.
24. No piedāvājumiem, kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu euro bez PVN.
25. Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajai
daļai, Pasūtītājs par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iegūs
informāciju izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.
26. Ja pasūtītājs pārbaudes brīdī konstatēs nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, tas par minēto informēs pretendentu un noteiks termiņu – 10 darba dienas pēc
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informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, konstatēto parādu nomaksai un parādu
nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.
27. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu Pasūtītājs papildus
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka
uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi un
noteiks termiņu ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Pasūtītājs to
izslēgs no dalības iepirkumā.
28. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai
attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.
VI PIEDĀVĀJUMU NORAIDĪŠANA
29. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
29.1. pretendents nav iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošus Pretendenta kvalifikācijas
dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
29.2. piedāvājumā ietvertais Tehniskais - Finanšu piedāvājums neatbilst Noteikumos
noteiktajām prasībām;
29.3. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu.
30. Piedāvājumi, kuri neatbilst Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
VII IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA
31. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu, slēdz
iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.
32. Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek slēgts, ņemot vērā pretendenta
piedāvājumā norādītās cenas.
33. Pasūtītājs rakstveidā uzaicina izraudzīto pretendentu noslēgt iepirkuma līgumu, nosūtot
no savas puses parakstītus abus līguma eksemplārus ar pavadvēstuli vai nosūtot paziņojumu
uz izraudzītā pretendenta adresi vai e-pastu ar uzaicinājumu ierasties Pasūtītāja noteiktajā
vietā iepirkuma līguma noslēgšanai.
34. Citi noteikumi
Noteikumos ietverto nosacījumu interpretācija veicama saskaņā ar Latvijas Republikā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosacījumi, kas nav noregulēti iepirkuma noteikumos, bet
attiecas uz šo iepirkumu un ar to saistītiem jautājumiem, ievērojami saskaņā ar Latvijas
Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem.
35. Iepirkuma noteikumu pielikumi
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35.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”
35.2. 2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”;
35.3. 3.pielikums „Veikto darbu saraksts”;
35.4. 4.pielikums „Tehniskais – Finanšu piedāvājums”.
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1.pielikums
iepirkuma Id. Nr. RD RPB 2014/6
NOTEIKUMIEM
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6
1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts.
Rīgas pilsētas būvvaldei darbinieku nodrošināšanai ar biroja mēbelēm nepieciešams
iegādāties galdus, plauktus, biroja krēslus, apmeklētāju krēslus, metāla kāpnes, galda
lampas un drēbju pakaramos, jāpiegādā un jāuzstāda Amatu ielā 4, atbilstoši tehniskajai
specifikācijai.
2. Darba izpildes termiņš.
Darba izpildes termiņš 2014.gada 12.decembris.
Visiem attēliem ir ilustratīva nozīme.
Nr.
p.k.

1.

Apraksts

Izmērs
mm

Darbinieku krēsls, sēdne un atzveltne
apvilkti ar audumu, regulējama atzveltne,
sinhronais mehānisms ar anti-shock
sistēmu, fiksē sēdni 4 pozīcijās.
Regulējami roku balsti, regulējams sēdnes
dziļums. Plastikāta zvaigzne stiprināta ar
stiklašķiedru. Ritentiņi 65mm diametrā
paredzēti cietiem un mīkstiem grīdas
segumiem. Pirms pasūtījuma ritentiņiem
jābūt atsevišķi saskaņotiem.
• Zvaigznes un roku balstu krāsa – melna;
• Audums – melns 100% poliesters:

P680
Dz680
H9901110
SH390510

Skice, attēls



sastāvs - 100% poliesters;



blīvums - vismaz 250 g/m2;



nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli
pēc Martindale testa

Skaits

3

10

2.

• Krāsots tērauda rāmis;
• Sēdeklis un atzveltne izgatavoti no
finierējuma, apvilkti ar audumu un pildīti
ar porolonu;
• Balstās uz 25mm diametrā apaļām
stabiņkājām, ar augstuma regulēšanas
funkciju;
• Bez roku balstiem;
• Paredzēts vismaz 120 kg slodzei ikdienā;
• Rāmja krāsa – melns,
• Audums – melns 100% poliesters:
§ sastāvs - 100% poliesters;
§ blīvums - vismaz 250 g/m2;
§ nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli
pēc Martindale testa;

3.

Skapja korpuss ar cokolu - divas vertikālas
un divas horizontālas laminātu plākšņu
konstrukcijas, kas veido kopējo plauktu
sistēmas korpusu. Korpuss tiek pacelts no
grīdas ar cokola palīdzību. Ar laminātu
pārklātas kokskaidu plātnes -16 mm
±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu
apdare. Nesošo elementu biezums -16 mm
±5mm. Lamināta tonis - Venge.

4.

5.

Centrālā plauktu sistēma - sastāv no 36
atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas
savā starpā satur trīs vertikālas lamināta
plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā, kā arī sānu plauktu sistēmu
saistošās vertikālās konstrukciju daļas. Ar
laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16
mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS
malu apdare. Nesošo elementu un plauktu
biezums -16 mm ±5mm. Lamināta tonis Venge.
Kreisā plauktu sistēma - sastāv no 18
atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas
savā starpā satur divas vertikālas lamināta
plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā .Ar laminātu pārklātas kokskaidu
plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm biezu
±5mm ABS malu apdare. Nesošo elementu
un plauktu biezums -16 mm ±5mm.
Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta
durvīm ar alumīnija rāmi.
Lamināta tonis - Venge.

P510
Dz610
H850
SH470

P5100
Dz250
H3420

6

1

P631,2
Dz250
H3290

4

P596,5
Dz250
H3290

2

11

6.

Labā plauktu sistēma - sastāv no 18
atsevišķiem horizontāliem plauktiem, kas
savā starpā satur divas vertikālas lamināta
plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā .Ar laminātu pārklātas kokskaidu
P581,8
plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm
Dz250
biezu ABS malu apdare. Nesošo elementu H3290
un plauktu biezums -16 mm ±5mm.
Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta
durvīm ar alumīnija rāmi. Lamināta tonis Venge.

2

7.

Skapja Bīdāmās durvis. Skapja durvis
slīdošās ar divām alumīnija sliedēm, tām ir
rokturi. Laminēta kokskaidu plātne 10mm
±5mm biezumā. Metāla daļas gaiši
pelēkas.
Lamināta tonis - Venge.

P1345
H3420

3

1200x900

2

9.

Slēdzams kancelejas skapis pamatne
cokols (cokola augstums 80 mm). Korpuss
un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 5
plaukti aiz laminētas kokskaidu plātnes
durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu
forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā
krāsojumā.
Lamināta tonis– Venge

P1000
Dz425
H1874

3

10.

Slēdzams kancelejas skapis pamatne
cokols (cokola augstums 80 mm). Korpuss
un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1
plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes
durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu
forma kantaina, metāla, krāsoti pelēkā
krāsojumā.
Lamināta tonis – Venge

P800
Dz425
H754

3

8.

Grīdas segums cietai virsmai, caurspīdīgs
plastikāts;

12

11.

Priekšpanelis no melamīna 1800 mm platai
galda virsmai. No 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Piestiprināms
pie galda virsmas.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla
stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – Venge

H350

2

12.

Papildgalds (platums 600mm),kāju
konstrukcija - A veida ar metāla rāmi.
Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas
kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm
kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas
no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar
atbalsta „peciņām” grīdas seguma
aizsardzībai. Galda kājas krāsotas
pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge

P800
Dz600
H740

2

13.

Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3
atvilknes. Sāni no 18 mm ±2mm
melamīna, augšējais un apakšējais panelis
no 16 mm ±2mm melamīna atvilknēm
Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti –
pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge

P428
Dz600
H560

4

14.

Ofisa galds ar metāla rāmi, kāju
konstrukcija - A veida (platums 800mm) .
Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas
kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm
kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas
no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar
atbalsta „peciņām” grīdas seguma
aizsardzībai. Galda kājas krāsotas
pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge

P1800
Dz800
H740

2

13
Ofisa galds ar metāla rāmi, iegriezumu
kabeļu vāciņam un kabeļu kanālu zem
galda virsmas (platums 800mm) ar H
(paceļamām) kājām. Virsma no 25 mm
±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates
ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.
Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40
mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja
stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra
caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas
seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta
pagarinoša daļa, kas ļauj kāju augstumu
regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda
kājas krāsotas - balts pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts Ozols
Papildgalds (platums 600mm) ar H
(paceļamām) kājām ar metāla rāmi. Virsma
no 25 mm ±5mm biezas, laminētas
kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm
kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās kājas
no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar
atbalsta „peciņām” grīdas seguma
aizsardzībai, kājās iestrādāta pagarinoša
daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas
pulverkrāsā - balts pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts Ozols

P1600
Dz800
H620-800

2

P800
Dz600
H740

2

17.

Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3
atvilknes. Sāni no 18 mm ±5mm
melamīna, augšējais un apakšējais panelis
no 16 mm ±5mm melamīna atvilknēm
Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti –
balts pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts ozols

P428
Dz600
H560

4

18.

Starpsiena no zaļa organiskā stikla ar
noapaļotiem stūriem 1600mm garai galda
malai, pelēki metāla stiprinājumi.

H340
(+10mm)

1

15.

16.

14

19.

20.

21.

Piekarams plaukts (ar 3mm biezu
aizmuguri). Korpuss un muguriņa no 16
mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu
plātnes.
Lamināta tonis - balināts ozols

Drēbju skapis ar atslēgu (cokola pamatne).
Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas
kokskaidu plates ’Pfleiderer’: – 18 mm
±5mm korpusa un fasādes detaļām, skapju
mugursienas – lamināts 16mm ar identisku
apstrādi kā korpusam. Visas malas
rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS
maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm ,
skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta
ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla,
pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim
regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot
grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas
nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa
skapja sastāvdaļa.
Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola
pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes
laminētas kokskaidu plates ’Pfleiderer’: –
18 mm korpusa un fasādes detaļām, skapju
mugursienas – lamināts 16mm ar identisku
apstrādi kā korpusam. Visas malas
rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS
maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm,
skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta
ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla,
pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim
regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot
grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas
nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa
skapja sastāvdaļa.

P800
Dz336
H370

2

P800
Dz353
H1860

1

P800
Dz353
H1860

1
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22.

Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola
pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes
laminētas kokskaidu plates ’Pfleiderer’ –
18 mm korpusa un detaļas, durvis, plaukti
– lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā
korpusam un ar rūpniecisku ABS malu
apstrādi pa detaļu perimetru. Skapja fasāžu
malas, plaukti, skapja augšējā virsma –
ABS malas apstrāde. Aizmugures siena
iesēdināta sānu malās. Tās tonis pielāgots
skapja korpusu tonim. Sānu malās
iestrādāti caurumi, plauktu regulēšanai.
Skapim regulējamas kājas, pielāgojams
grīdas līmeņu svārstībām 10 mm ±5mm
robežās. Skapja korpuss savelkas ar
ekscentriem. Balināta ozola imitācijas
lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai
mēbeļu furnitūrai. Cokols ir atsevišķa
skapja sastāvdaļa.

P800
Dz353
H1860

1

23.

Priekšpanelis no melamīna 1800mm platai
galda virsmai. No 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla
stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – balināts ozols

H350

1

24.

Priekšpanelis no melamīna 800 mm platai
galda virsmai, stiprināms pie galda
virsmas. No 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla
stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – balināts ozols

H350

4

25.

Stūra galds (labais) ar metāla rāmi un ar
iegriezumu kabeļiem, ar vadu kanālu zem
galda virsmas .Virsma no 25 mm ±5mm
biezas, laminētas kokskaidu plates ar
ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru.
Virsma balstīta uz metāla rāmjiem, 40x40
mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja
stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra
caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas
seguma aizsardzībai. Galda kājas un vadu
kanāla metāla daļas krāsotas pulverkrāsā,
vienādā tonī.
Lamināta tonis – Venge

P1800
Dz1200
H740

1

16

26.

Augstais atvilkņu bloks (centrālā atslēga; 4
atvilktnes; 1.virsma - 18mm, 2.virsma 25mm). Mobils atvilkņu bloks centrālā
atslēga, 3 atvilktnes. Korpuss no 16 mm
±5mm melamīna, atvilknēm Metabox
sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge

P430
Dz600
H740

1

27.

Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols
(cokola augstums 80 mm). Korpuss no 18 P578
mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu
Dz440
plātnes. Kopā 2 plaukti.
H1075
Lamināta tonis – Venge

2

28.

Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols
(cokola augstums 80 mm). Korpuss no 18
P1135
mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu
Dz440
plātnes. Kopā 4 plaukti. Plaukta
H1075
konstrukcija sastāv no 6 nodalījumiem.
Lamināta tonis – Venge

1

29.

Melamīna Durtiņa (labā). 16 mm ±5mm
bieza laminēta kokskaidu plātne. Rokturi
metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis - Venge

P532
H328
Dz19

4

30.

Melamīna durtiņa (kreisā) .16 mm ±5mm
bieza laminēta kokskaidu plātne. Rokturi
metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis - Venge

P532
H328
Dz19

1

31.

Stikla durtiņa (caurspīdīga). Rokturi
metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.

P532
H328
Dz4

4
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32.

Slēdzams drēbju skapis pamatne cokols
(cokola augstums 80 mm). Korpuss un
muguriņa no 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1
plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes
durtiņām, slēdzām ar atslēgu. Rokturu
forma kantaina, metāla, krāsoti
pulverkrāsojumā. Pelēks pulverkrāsojums.
Lamināts – Venge

P600
Dz425
H1874

1

33.

Papildgalds ar metāla rāmi liekams galdam
priekšā un stiprināms pie galda virsmas.
Virsma no 25 mm ±5mm biezas, laminētas
kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm
kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās divas
kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm
ar atbalsta „peciņām”. Galda kājas krāsotas
pulverkrāsā -pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge.

P1000
Dz1100
H720
R500

1

34.

Starpsiena no balta organiskā stikla ar
noapaļotiem stūriem 1800mm garai galda
malai; pelēki metāla stiprinājumi

H340
(+10mm)

1

Apzīmējumi:
P – platums
Dz - dziļums
H – augstums
SH - sēdnes augstums
R - rādiuss
1. Pieļaujamās atkāpes preču izmēriem:
a. platumam – 5mm;
b. dziļumam – 5mm;
c. augstumam – 5mm;
d. sēdnes augstumam – 5mm;
e. rādiusam – 5mm;
2. Lai novērtētu krēsla kvalitāti, nepieciešams piegādāt vienu darbinieka krēsla
paraugu (tehniskās specifikācijas 1. pozīcija) un vienu apmeklētāju krēsla paraugu
(tehniskās specifikācijas 2.pozīcija). Pēc piedāvājuma izvērtēšanas pretendenti
iesniegtos paraugus saņems atpakaļ (pēc pieprasījuma).
3. Pretendentam jāiesniedz paraugi 250X250mm izmērā, lai ir iespēja novērtēt ABS
malas:
 Lamināts Venge;
 Lamināts - balināts ozols;
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2.pielikums
iepirkuma Id. Nr. RD RPB 2014/6
NOTEIKUMIEM
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona),
<adrese> (turpmāk – Pretendents) ir iepazinies ar Rīgas pilsētas būvvaldes, reģistrācijas
Nr.LV90002719440, juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana
Rīgas pilsētas būvvaldē” Id. Nr. RD RPB 2014/6 noteikumiem (turpmāk – noteikumi)
un, akceptējot visas noteikumos un tā pielikumos noteiktās prasības, iesniedz
piedāvājumu, kas sastāv no:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

šī pieteikuma;
pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;
Tehniskā - Finanšu piedāvājuma;
Paraugiem (skat Noteikumu 20.punktu).

2. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemas
piegādāt un uzstādīt mēbeles un biroja inventāru Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu ielā 4,
Rīgā (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju), par cenu:
Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR (<summa
vārdiem> euro),
PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)
Līguma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro;
3. Ar šo pieteikumu pretendents apliecina, ka:
3.1. piedāvājums atbilst visām noteikumos ietvertajām prasībām un tehniskajai
specifikācijai;
3.2. piedāvājumā ietvertā informācija un ziņas ir patiesas;
3.3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta
tiesvedība par pretendenta bankrotu, vai tas netiek likvidēts;
3.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
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<Pretendenta nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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3.pielikums
iepirkuma Id. Nr. RD RPB 2014/6
NOTEIKUMIEM
VEIKTO DARBU SARAKSTS
(iepriekšējo 3 gadu (2011., 2012., 2013.) laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim
īstenoto līgumu saraksts)
Iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6

Nr.
p.k.

1.
<…
<…
>
<…
>
>

Pakalpojuma
priekšmets un
apjoms
<…>
<…>
<…>
<…>

Darbu
līgumcena bez
PVN (EUR)

Pakalpojuma
saņēmējs
(nosaukums, adrese
un kontaktpersona)

<…>
<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>
<…>

<Pretendenta nosaukums >
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Darbu veikšanas
periods
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>
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4.pielikums
iepirkuma Id. Nr. RD RPB 2014/6
NOTEIKUMIEM
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam „Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē”
Id.Nr. RD RPB 2014/6
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Rīgas pilsētas būvvaldes, reģ. Nr. 90002719440, Amatu ielā 4,
Rīgā, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mēbeļu un biroja inventāra
piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē” (Id. Nr. RD RPB 2014/6) noteikumiem,
piedāvājam piegādāt un uzstādīt mēbeles un biroja inventāru Rīgas pilsētas būvvaldē Amatu
ielā 4, Rīgā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:
Nr.p.k.
(atbilstoši
Tehniskajai
specifikācijai)

Mēbeles veids

1.

Darbinieku krēsls, sēdne un atzveltne apvilkti ar
audumu, regulējama atzveltne, sinhronais mehānisms ar
anti-shock sistēmu, fiksē sēdni 4 pozīcijās. Regulējami
roku balsti, regulējams sēdnes dziļums. Plastikāta
zvaigzne stiprināta ar stiklašķiedru. Ritentiņi 65mm
diametrā paredzēti cietiem un mīkstiem grīdas
segumiem. Pirms pasūtījuma ritentiņiem jābūt atsevišķi
saskaņotiem.
• Zvaigznes un roku balstu krāsa – melna;
• Audums – melns 100% poliesters:
 sastāvs - 100% poliesters;
 blīvums - vismaz 250 g/m2;
 nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc
Martindale testa
• Krāsots tērauda rāmis;
• Sēdeklis un atzveltne izgatavoti no finierējuma,
apvilkti ar audumu un pildīti ar porolonu;
• Balstās uz 25mm diametrā apaļām stabiņkājām, ar
augstuma regulēšanas funkciju;
• Bez roku balstiem;
• Paredzēts vismaz 120 kg slodzei ikdienā;
• Rāmja krāsa – melns,
• Audums – melns 100% poliesters:
§ sastāvs - 100% poliesters;
§ blīvums - vismaz 250 g/m2;
§ nodilumizturība - vismaz 100.000 cikli pēc Martindale
testa;
Skapja korpuss ar cokolu - divas vertikālas un divas
horizontālas laminātu plākšņu konstrukcijas, kas veido
kopējo plauktu sistēmas korpusu. Korpuss tiek pacelts
no grīdas ar cokola palīdzību. Ar laminātu pārklātas
kokskaidu plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu

2.

3.

Skaits

3

6

1

Vienības
cena,
EUR, bez
PVN

Cena kopā,
EUR, bez
PVN
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

ABS malu apdare. Nesošo elementu biezums -16 mm
±5mm. Lamināta tonis - Venge.
Centrālā plauktu sistēma - sastāv no 36 atsevišķiem
horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur trīs
vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā, kā arī sānu plauktu sistēmu saistošās vertikālās
konstrukciju daļas. Ar laminātu pārklātas kokskaidu
plātnes -16 mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu
apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm
±5mm. Lamināta tonis - Venge.
Kreisā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem
horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas
vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā .Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16
mm ±5mm, ar 2 mm biezu ±5mm ABS malu apdare.
Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm ±5mm.
Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar
alumīnija rāmi.
Lamināta tonis - Venge.
Labā plauktu sistēma - sastāv no 18 atsevišķiem
horizontāliem plauktiem, kas savā starpā satur divas
vertikālas lamināta plāksnes konstrukcijas, skapja pilnā
garumā .Ar laminātu pārklātas kokskaidu plātnes -16
mm ±5mm, ar 2 mm ±5mm biezu ABS malu apdare.
Nesošo elementu un plauktu biezums -16 mm ±5mm.
Plauktu ailes slēgtas ar 10 mm lamināta durvīm ar
alumīnija rāmi. Lamināta tonis - Venge.
Skapja Bīdāmās durvis. Skapja durvis slīdošās ar divām
alumīnija sliedēm, tām ir rokturi. Laminēta kokskaidu
plātne 10mm ±5mm biezumā. Metāla daļas gaiši
pelēkas.
Lamināta tonis - Venge.
Grīdas segums cietai virsmai, caurspīdīgs plastikāts;
Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola
augstums 80 mm). Korpuss un muguriņa no 16 mm
±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 5
plaukti aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām,
slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla,
krāsoti pelēkā krāsojumā.
Lamināta tonis– Venge
Slēdzams kancelejas skapis pamatne cokols (cokola
augstums 80 mm). Korpuss un muguriņa no 16 mm
±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1
plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām,
slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla,
krāsoti pelēkā krāsojumā.
Lamināta tonis – Venge
Priekšpanelis no melamīna 1800 mm platai galda
virsmai. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu
plātnes. Piestiprināms pie galda virsmas.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – Venge
Papildgalds (platums 600mm),kāju konstrukcija - A
veida ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm ±5mm biezas,
laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem,
40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās
kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta
„peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas
krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge
Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni
no 18 mm ±2mm melamīna, augšējais un apakšējais
panelis no 16 mm ±2mm melamīna atvilknēm Metabox
sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge
Ofisa galds ar metāla rāmi, kāju konstrukcija - A veida
(platums 800mm) . Virsma no 25 mm ±5mm biezas,
laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem,
40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās
kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta
„peciņām” grīdas seguma aizsardzībai. Galda kājas
krāsotas pulverkrāsā - pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge
Ofisa galds ar metāla rāmi, iegriezumu kabeļu vāciņam
un kabeļu kanālu zem galda virsmas (platums 800mm)
ar H (paceļamām) kājām. Virsma no 25 mm ±5mm
biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu
apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja
stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar
atbalsta „peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās
iestrādāta pagarinoša daļa, kas ļauj kāju augstumu
regulēt 620-800 mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas balts pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts Ozols
Papildgalds (platums 600mm) ar H (paceļamām) kājām
ar metāla rāmi. Virsma no 25 mm ±5mm biezas,
laminētas kokskaidu plates ar ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla rāmjiem,
40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja stiprinās
kājas no 50mm ±5mm diametra caurulēm ar atbalsta
„peciņām” grīdas seguma aizsardzībai, kājās iestrādāta
pagarinoša daļa, kas ļauj kāju augstumu regulēt 620-800
mm amplitūdā . Galda kājas krāsotas pulverkrāsā - balts
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts Ozols
Mobils atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni
no 18 mm ±5mm melamīna, augšējais un apakšējais
panelis no 16 mm ±5mm melamīna atvilknēm Metabox
sistēma. Rokturi metāla, krāsoti – balts
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Balināts ozols
Starpsiena no zaļa organiskā stikla ar noapaļotiem
stūriem 1600mm garai galda malai, pelēki metāla
stiprinājumi.
Piekarams plaukts (ar 3mm biezu aizmuguri). Korpuss
un muguriņa no 16 mm ±5mm biezas laminētas
kokskaidu plātnes.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Lamināta tonis - balināts ozols
Drēbju skapis ar atslēgu(cokola pamatne). Izgatavots no
augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates
’Pfleiderer’: – 18 mm ±5mm korpusa un fasādes
detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar
identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski
apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas
1,5 mm , skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola
imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai
mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās
varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās
kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja
sastāvdaļa.
Kancelejas skapis ar atslēgu(cokola pamatne).
Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu
plates ’Pfleiderer’: – 18 mm korpusa un fasādes
detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar
identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski
apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas
1,5 mm, skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola
imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai
mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās
varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās
kājas nosedzamas ar cokolu.Cokols ir atsevišķa skapja
sastāvdaļa.
Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola pamatne).
Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu
plates ’Pfleiderer’ – 18 mm korpusa un detaļas, durvis,
plaukti – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā
korpusam un ar rūpniecisku ABS malu apstrādi pa
detaļu perimetru. Skapja fasāžu malas, plaukti, skapja
augšējā virsma – ABS malas apstrāde. Aizmugures
siena iesēdināta sānu malās. Tās tonis pielāgots skapja
korpusu tonim. Sānu malās iestrādāti caurumi, plauktu
regulēšanai. Skapim regulējamas kājas, pielāgojams
grīdas līmeņu svārstībām 10 mm ±5mm robežās. Skapja
korpuss savelkas ar ekscentriem. Balināta ozola
imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai
mēbeļu furnitūrai. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa.
Priekšpanelis no melamīna 1800mm platai galda
virsmai. No 16 mm ±5mm biezas laminētas kokskaidu
plātnes.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – balināts ozols
Priekšpanelis no melamīna 800 mm platai galda virsmai,
stiprināms pie galda virsmas. No 16 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes.
Pelēkas pulverkrāsojuma metāla stiprinājuma daļas.
Lamināta tonis – balināts ozols
Stūra galds (labais) ar metāla rāmi un ar iegriezumu
kabeļiem, ar vadu kanālu zem galda virsmas .Virsma no
25 mm ±5mm biezas, laminētas kokskaidu plates ar
ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta
uz metāla rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules.
Pie rāmja stiprinās kājas no 50mm ±5mm diametra
caurulēm ar atbalsta „peciņām” grīdas seguma
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26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

aizsardzībai. Galda kājas un vadu kanāla metāla daļas
krāsotas pulverkrāsā, vienādā tonī.
Lamināta tonis – Venge
Augstais atvilkņu bloks (centrālā atslēga; 4 atvilktnes;
1.virsma - 18mm, 2.virsma - 25mm). Mobils atvilkņu
bloks centrālā atslēga, 3 atvilktnes. Korpuss no 16 mm
±5mm melamīna, atvilknēm Metabox sistēma. Rokturi
metāla, krāsoti – pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge
Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola
augstums 80 mm). Korpuss no 18 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 2 plaukti.
Lamināta tonis – Venge
Atvērts kancelejas plaukts -pamatne cokols (cokola
augstums 80 mm). Korpuss no 18 mm ±5mm biezas
laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 4 plaukti. Plaukta
konstrukcija sastāv no 6 nodalījumiem.
Lamināta tonis – Venge
Melamīna Durtiņa (labā). 16 mm ±5mm bieza laminēta
kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis - Venge
Melamīna durtiņa (kreisā) .16 mm ±5mm bieza laminēta
kokskaidu plātne. Rokturi metāla, krāsoti – pelēks
pulverkrāsojums.
Lamināta tonis - Venge
Stikla durtiņa (caurspīdīga). Rokturi metāla, krāsoti –
pelēks pulverkrāsojums.
Slēdzams drēbju skapis pamatne cokols (cokola
augstums 80 mm). Korpuss un muguriņa no 16 mm
±5mm biezas laminētas kokskaidu plātnes. Kopā 1
plaukts aiz laminētas kokskaidu plātnes durtiņām,
slēdzām ar atslēgu. Rokturu forma kantaina, metāla,
krāsoti pulverkrāsojumā. Pelēks pulverkrāsojums.
Lamināts – Venge
Papildgalds ar metāla rāmi liekams galdam priekšā un
stiprināms pie galda virsmas. Virsma no 25 mm ±5mm
biezas, laminētas kokskaidu plates ar ABS malu
apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz metāla
rāmjiem, 40x40 mm ±5mm kvadrātcaurules. Pie rāmja
stiprinās divas kājas no 50mm ±5mm diametra
caurulēm ar atbalsta „peciņām”. Galda kājas krāsotas
pulverkrāsā -pelēks pulverkrāsojums.
Lamināta tonis – Venge.
Starpsiena no balta organiskā stikla ar noapaļotiem
stūriem 1800mm garai galda malai; pelēki metāla
stiprinājumi
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Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojuma
izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami
Pakalpojuma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.
Piedāvājuma cenā ir ietverti visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie izmaksu
sadārdzinājumi.
Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā un Līguma
projektā noteiktās prasības.
Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Līguma projekta un Specifikācijas
prasībām un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Tālruņa numurs, faksa numurs:
Reģistrācijas numurs:
Bankas rekvizīti:
Vadītāja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds, amats:
Vadītāja vai pilnvarotās personas
paraksts:

