PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trešo un ceturto daļu)
1.

Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

2.

Reģistrācijas numurs: 90001162258

3.

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

4.

Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277

5.

E-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv

6.

Mājas lapa: www.sprk.gov.lv

7.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.
Artis Zverovs, tālrunis: 67097257, e-pasts: artis.zverovs@sprk.gov.lv
8. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/181
9. Iepirkuma līguma veids:
Būvdarbi
Piegāde
Pakalpojumi

X

10. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kancelejas preču iegāde
11. Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 10000,00 EUR
12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ūnijas iela 45, Rīga, LV - 1039
13. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
2 gadi no līguma noslēgšanas dienas vai pirms minētā termiņa līdz iepirkuma
kopējās summas sasniegšanai.
14. Pretendents var iesniegt piedāvājumus:
par daļu no apjoma
par vairākām daļām
tikai par visu apjomu

X

15. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus:
Jā
Nē

X

16. Piedāvājumi jāiesniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, slēgtā aploksnē vienā eksemplārā līdz 2016.gada
5.septembra plkst.12:00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu
ierakstītā vēstulē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā
adresē līdz šajā punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc
minētā termiņa, tiek izslēgti no dalības iepirkumā.
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17. Pretendentiem jāiesniedz:
17.1. Reģistrācijas apliecība, ka Pretendents ir reģistrējies atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām;
17.2. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.2);
17.3. Finanšu piedāvājums.
18. Piedāvājuma noformēšana un saturs:
18.1. piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts pretendents
un iepirkuma identifikācijas numurs;
18.2. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta
kopija vai noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
proti – atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem LR valsts
valodā;
18.3. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta
statūtiem nav noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno
pilnvara;
18.4. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
19. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
19.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkumam noteiktajām prasībām
vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes;
19.2. iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un izslēdz
pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot
pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas,
vai piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām;
19.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši
noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, finanšu piedāvājumā
piedāvājis zemāko cenu.
20. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks:
Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, izvietojot paziņojumu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija mājas lapā internetā:
www.sprk.gov.lv, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu pretendentiem.
21. Piedāvājuma derīguma termiņš:
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 (četrdesmit piecas) dienas no
piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību
pilnīgai izpildei.
22. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija: Pielikumā Nr. 1.
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23. Iepirkuma finanšu piedāvājums:
23.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu
piedāvājuma veidlapu (Pielikums Nr.3);
23.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot
piedāvājuma summu ar un bez PVN, kā arī kopējo summu;
23.3. finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma
izpildes laikā.
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Pielikums Nr. 1
SPRK 2016/181
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Pretendentam piedāvājumā jānorāda interneta vietne, kurā no līguma
noslēgšanas brīža var vizuāli iepazīties ar visām piedāvātajām precēm un to
mazumtirdzniecības cenām;
2. Pretendentam prece jāpiegādā bez papildus samaksas Ūnijas ielā 45, Rīgā, 24
(divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā pastāvīgā atlaide (ja tāda tiek piedāvāta) tām
precēm, kuras nav norādītas specifikācijā.
4. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visus Tehniskajā specifikācijā norādīto
preču veidus un apjomu, bet pasūtīt citus preču veidus ar Pretendenta piedāvāto
atlaidi.
Nr.

Preces apraksts

1.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem. Vāka izmērs 320x300 mm
ar piespiešanas mehānismu (mehānismam ražotāja garantija 10 gadi) izgatavots
no kartona, pārklāts ar krāsainu PP plēvi, mapes apakšējā mala ar metāla
stiprinājumu uz muguras kabatiņa norādei, muguriņas platums 80 mm, dzeltena,
sarkana, zila, zaļa, melna

2.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem. Vāka izmērs 320x300 mm
ar piespiešanas mehānismu (mehānismam ražotāja garantija 10 gadi) izgatavots
no kartona, pārklāts ar krāsainu PP plēvi, mapes apakšējā mala ar metāla
stiprinājumu uz muguras kabatiņa norādei, muguriņas platums 50 mm, dzeltena,
sarkana, zila, zaļa, melna

3.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem, ar 2 gredzeniem, izgatavota
no 100% otrreizējās pārstrādes kartona, muguriņas platums 30 mm, zila, zaļa,
sarkana

4.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem, muguriņas platums 30 mm,
ar 4 gredzeniem, izgatavota no kartona, pārklāta ar PP plēvi, dzeltena, sarkana,
zaļa, zila, melna

5.

Mape: izgatavota no polipropilēna, piemērota A4 formāta dokumentiem,
muguriņas platums 20 mm, ar 2 gredzeniem, dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

6.

Mape: izgatavota no polipropilēna, piemērota A4 formāta dokumentiem,
muguriņas platums 20 mm, ar 4 gredzeniem, dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

7.

Mape ar piespiedēju: izgatavota no kartona, kurš aplīmēts ar krāsainu PVC
plēvi, piemērota A4 formāta dokumentiem, mapes muguriņas platums 20 mm,
dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

8.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no polipropilēna ar 3 atlocītām
nostiprinātām malām, muguriņas platums 30 mm, piemērota A4 formāta
dokumentiem
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9.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no 100% otrreizējās pārstrādes
kartona, ar 3 atlokāmām malām un stūra gumijām, piemērota A4 formāta
dokumentiem

10.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no bieza krāsaina kartona 600 g, ar 3
atlokāmām malām, muguriņas platums 30 mm, piemērota A4 formāta
dokumentiem

11.

Mape: piespiešanas mehānisms no metāla, piemērota A4 formāta dokumentiem,
izgatavota no stingra 600 g kartona, dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

12.

Mape: piemērota A4 formāta dokumentiem, piespiešanas mehānisms no metāla,
izgatavota no stingra polipropilēna

13.

Mape: ar klipsi, piemērota A4 dokumentu sastiprināšanai bez perforācijas,
izgatavota no stingra 320 g kartona, klipsis no izturīgas plastmasas, ietilpība līdz
30 loksnēm

14.

Mape- ātršuvējs: piemērota A4 formāta dokumentiem, izgatavota no
polipropilēna, virsējais vāks caurspīdīgs ar baltu papīra joslu informācijai,
krāsains aizmugurējais vāks, dzeltens, oranžs, sarkans, zaļš, zils, pelēks

15.

Mape: glancēta, caurspīdīga dokumentu mape ar pašlīpošu aizdari, izgatavota no
polipropilēna, piemērota A4 formāta dokumentiem, dzeltena, sarkana, zaļa, zila

16.

Mape: Caurspīdīga krāsaina mape-stūrītis, ar atvērtu augšējo un labo sānu malu,
piemērota A4 formāta dokumentiem, bezkrāsas, dzeltena, sarkana, zaļa, zila

17.

Mape- kabatiņa: A4 formāts, glancēta, atvērums no augšas, iepakojumā 100 gab.

18.

Mape: kartona vāki bez ātršuvēja mehānisma, piemērota A4 formāta
dokumentiem

19.

Plastmasas portfelis: ar aizdari un rokturi, izmērs 250x330x30mm

20.

Ātršuvēju mehānisms izgatavots no polipropilēna, skavas no metāla, attālums
starp caurumiem 80 mm, iešujams.

21.

Ātršuvēja mehānisms: dokumentu arhivēšanai ar vismaz 120 mm garām cilpām,
izgatavots no videi draudzīga polipropilēna, bez metāla daļām, var sašūt līdz 800
papīra loksnēm

22.

Ātršuvēja mehānisms: dokumentu arhivēšanai ar vismaz 110 mm garām cilpām,
izgatavots no metāla, kas pārklāts ar plastiku, var sašūt līdz 800 papīra loksnēm

23.

Paliktnis: horizontāls dokumentiem, piemērots A4 formāta dokumentiem, izmērs
275x355mm, izgatavots no caurspīdīgas 100% pārstrādātās plastmasas

24.

Mape - ātršuvējs: izgatavota no krāsaina kartona, ar metāla ātršuvēja
mehānismu, muguriņas biezums 1 cm, piemērota A4 formāta dokumentiem

25.

Mape - ātršuvējs: izgatavota no stingra kartona, ar metāla ātršuvēja mehānismu,
piemērota A4 formāta dokumentiem, dzeltena
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26.

Bokss: vertikāls, dokumentiem, izgatavots no izturīgas plastmasas, izm. 75 x 270
x 285 mm, pelēks, melns, sarkans

27.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu 1-5, piemērota
A4 formāta dokumentiem

28.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu A-Z, piemērota
A4 formāta dokumentiem

29.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu 1-12, piemērota
A4 formāta dokumentiem

30.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu JanvārisDecembris, piemērota A4 formāta dokumentiem

31.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu 1-31, piemērota
A4 formāta dokumentiem

32.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna, 5 krāsas, piemērota A4
formāta dokumentiem

33.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna, 10 krāsas, piemērota A4
formāta dokumentiem

34.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar iedalījumu 1-12, platums
245 mm - izmantošanai kopā ar kabatiņām

35.

Trauciņš: saspraudēm, magnētisks, komplektētā ar saspraudēm

36.

Caurumotājs: ar centrēšanas lineālu, attāluma starp caurumiem 80 mm,
vienlaikus spēj caurumot līdz 30 loksnēm

37.

Caurumotājs: jaudīgs, ar centrēšanas lineālu, attāluma starp caurumiem 80 mm,
vienlaikus spēj caurumot līdz 65 loksnēm

38.

Caurumotājs: vienlaicīgai četru caurumu perforācijai ar centrēšanas lineālu,
vienlaikus spēj caurumot līdz 25 loksnēm

39.

Skavotājs: paredzēts darbam ar skavām Nr. 10 vienlaicīgi saskavo 10 lp.

40.

Skavotājs: paredzēts darbam ar skavām Nr. 24/6 un 26/6, vienlaicīgi saskavo 25
lp.

41.

Skavotājs: paredzēts 2-30 vai 2-60 lapu saskavošanai ar 25/8 vai 25/10 izmēru
skavām

42.

Atskavotājs: piemērots visiem standarta skavu izmēriem

43.

Skavas: Nr. 10, iepakojumā 1000 gab.

44.

Skavas: Nr 24/6, iepakojumā 1000 gab.

45.

Skavas: Nr 26/6, iepakojumā 1000 gab.
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46.

Skavas: Nr. 25/8, iepakojumā 1000 gab.

47.

Skavas: Nr. 25/10, iepakojumā 1000 gab.

48.

Saspraudes: 25 mm, 100 gab. kastītē

49.

Saspraudes: 32 mm, 100 gab. kastītē

50.

Saspraudes: 50 mm, 100 gab. kastītē, gofrētas

51.

Saspraudes: 77 mm, 100 gab. kastītē, gofrētas

52.

Līmlente: caurspīdīga plāna līmlente, izm. 19 mmx33 m

53.

Līmlente: matēta, izm. 19 mm x 33 m, nerādās uz kopijas, uz tās var rakstīt

54.

Iepakojuma līmlente: caurspīdīga, izm. 48 mm x 66 m

55.

Iepakojuma līmlente: brūna, izm. 48 mm x 66 m

56.

Līmlentes turētājs: ass metāla asmens līmlentes nogriešanai, līmlentei 19 mm x
33 mm

57.

Saspiedēji papīram: 19 mm, kastītē 12 gab.

58.

Saspiedēji papīram: 24 mm, kastītē 12 gab.

59.

Saspiedēji papīram: 32 mm, kastītē 12 gab.

60.

Saspiedēji papīram: 41 mm, kastītē 12 gab.

61

Saspiedēji papīram: 51 mm, kastītē 12 gab.

62.

Piespraude: krāsaina muciņveida plastmasas galviņa, iepakojumā 20 gab.

63.

Piespraude: ar metāla galviņu, iepakojumā 100 gab.

64.

Piespraude-adatiņa: ar krāsainu plastmasas galviņu, iepakojumā 100 gab.

65.

Šķēres: no nerūsējoša tērauda ne īsākas kā 21 cm

66.

Šķēres: no nerūsējoša tērauda, ne īsākas kā 16,5 cm

67.

Kancelejas nazis: asmens maināms, 9 mm

68.

Kancelejas nazis: asmens maināms, 18 mm

69.

Maiņas asmeņi: kancelejas nažiem, 9 mm, iepakojumā 10 gab.

70.

Maiņas asmeņi: kancelejas nažiem, 18 mm, iepakojumā 10 gab.

71.

Korektors ar otiņu: uz spirta bāzes, ne mazāk kā 20 ml

72.

Korektors - rolleris: lentes garums ne mazāks kā 15 m, platums 4 mm
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73.

Līme zīmulis: paredzēts papīra un kartona līmēšanai, ne mazāks kā 20 gr.

74.

Lineāls: 20 cm, caurspīdīgs

75.

Lineāls: 30 cm, caurspīdīgs

76.

Lodīšu pildspalva: ar maināmu kodoliņu, caurspīdīgs korpuss, metāla uzgalis, ar
ērtu gripa daļu, arhīva droša tinte, līnijas platums ne vairāk kā 0,5 mm, zila,
melna, sarkana, zaļa

77.

Gēla pildspalva: caurspīdīgs korpuss, ar ērtu gripa daļu, metālisks uzgalis,
maināms kodoliņš, arhīva droša tinte, līnija 0,5 mm, melna, zila

78.

Automātiska pildspalva: ar gumijas gripu, nomaināmu kodoliņu, caurspīdīgs
korpuss, arhīva droša tinte, līnijas platums 0,5 mm, melna, zila, sarkana, zaļa

79.

Mehāniskais zīmulis: ar dzēšgumiju, 0,5 mm, HB

80.

Kodoliņi mehāniskajam zīmulim: HB, 0,5 mm, iepakojumā ne mazāk kā 12
gab.

81.

Zīmulis: vienkāršais, uzasināts, cietība HB

82.

Zīmuļu asināmais: metāla, ar diametru līdz 8 mm

83.

Teksta marķieri: nošķelts gals, līnijas platums 1-4 mm, piemērots visiem papīra
veidiem, zaļš, dzeltens, rozā, oranžs

84.

Marķieris: ūdens un gaismas noturīgs marķieris ar apaļu galu, piemērots
rakstīšanai uz CD matricām, līnijas platums 0,5 mm

85.

Marķieris: ūdens un gaismas noturīgs marķieris ar apaļu galu, piemērots
rakstīšanai uz CD matricām, līnijas platums 1,0 mm

86.

Permanents marķieris: ar apaļu galu, ātri žūstošs, līnijas platums 1-3 mm,
melns, zils, sarkans, zaļš

87.

Permanents marķieris: nošķelts gals, ātri žūstošs, līnijas platums 1-5 mm,
melns, sarkans, zils, zaļš

88.

Tāfeles marķieru komplekts: 4 dažādas krāsas iepakojumā, apaļš gals, līnijas
platums 2,0 mm, viegli tīrāms

89.

Dzēšgumija: ļoti mīksta, kas nebojā papīru, paredzēta zīmuļiem, izmērs ne
mazāks kā 20 x 50 x 10 mm

90.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 8 mm, A4 lapu iesiešanai, iepakojuma
100 gab.

91.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 12,5 mm, A4 lapu iesiešanai,
iepakojuma 100 gab.

92.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 16 mm, A4 lapu iesiešanai, iepakojuma
100 gab.
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93.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 22 mm, A4 lapu iesiešanai, iepakojuma
100 gab.

94.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 32 mm, A4 lapu iesiešanai, iepakojuma
50 gab.

95.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 50 mm, A4 lapu iesiešanai, iepakojuma
50 gab.

96.

Iesiešanas vāki: priekšējais vāks, caurspīdīgs, biezums 0,2 mikr., iepakojumā 100
gab.

97.

Iesiešanas vāki: priekšējais vāks, caurspīdīgs krāsains, biezums 0,2 mikr.,
iepakojumā 100 gab.

98.

Iesiešanas vāki: aizmugurējais vāks, kartons, ādas imitācija, iepakojumā 100 gab.

99.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai, pašlīmējošas: formāts C4,
izmēri 229x324 mm, ar atvērumu augšā

100.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzība, pašlīmējošas: formāts C5, izmēri
162x229 mm, ar atvērumu garākajā malā

101.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai, pašlīmējošas: formāts C6,
izmērs 114x162 mm, ar atvērumu garākajā malā

102.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai, pašlīmējošas: formāts C65,
izmērs 114x229 mm, ar atvērumu garākajā malā

103. Klade: A5, rūtiņu, ne mazāk kā 36 lp.
104. Klade: A5, rūtiņu, ne mazāk kā 96 lp.
105. Klade: A4, rūtiņu, ne mazāk kā 80 lp.
106. Klade: rūtiņu klade ar spirāles stiprinājumu, formāts A4, 80 lp
107. Klade: rūtiņu klade ar spirāles stiprinājumu, formāts A5, 80 lp
108. Kantora grāmata: vāks no bieza kartona, formāts A4, 96 lapas, rūtiņu
109. Kantora grāmata: vāks no bieza kartona, formāts A4, 96 lapas, līniju
110. Piezīmju līmlapiņas: 38 x 51 mm, iepakojumā 3 x 100 lapiņas
111. Piezīmju līmlapiņas: 76 x 76 (+1)mm, iepakojumā 100 lapiņas
112. Piezīmju līmlapiņas: 127 x 75 mm, iepakojumā 100 lapiņas
113. Piezīmju līmlapiņas: 152 x 102 mm, iepakojumā 100 lapiņas
114.

Marķēšanas indeksi: 5 dažādās spilgtās krāsās caurspīdīgi, vairakkārt
pārlīmējami, bultas formā, izmērs 12 x 43 mm, paciņā 100 lapiņas
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115.

Pašlīmējošās printera etiķetes: 63,5 x 46,6 mm, uz A4 formāta loksnēm pa 14
etiķetēm, 100 loksnes iepakojumā

116.

Pašlīmējošās printera etiķetes: 105 x 42 mm, uz A4 formāta loksnēm pa 14
etiķetēm, 100 loksnes iepakojumā

117.

Piezīmju papīrs turētājā: ne mazāk kā 9 x 9 cm balts, blokā ne mazāk kā 700
lapiņas

118. Piezīmju papīrs : 9 x 9 cm balts, blokā ne mazāk kā 700 lapiņas
119. Piezīmju papīrs : 9 x 9 cm, blokā ne mazāk kā 900 krāsainas lapiņas
120. Laminēšanas kabatas: formāts A4, biezums 125 mikr., iepakojumā 100 kabatas
121. Laminēšanas kabatas: formāts A4, biezums 80 mikr., iepakojumā 100 kabatas
122. Papīrgrozs ar necaurspīdīgām sienām, tilpums 18 l
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Pielikums Nr. 2
SPRK 2016/181
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā Nr. SPRK 2016/181
„KANCELEJAS PREČU PIEGĀDE”
Saskaņā ar Prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, es, apakšā parakstījies,
apliecinu, ka:
1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piesakās dalībai
iepirkumā un piekrīt Iepirkuma noteikumiem ar pielikumiem un garantē prasību izpildi.
Iepirkuma prasības ir skaidras un saprotamas;
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu
ir patiesas;
3. Pretendentam ir pietiekami finanšu, personāla un tehniskie resursi
pakalpojuma sniegšanai;
4. Apstiprinu, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 45 dienas no noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā
esamības termiņa beigām;
5. Apliecinu, ka ar pretendenta piedāvājuma izteikšanu piedalīties piegādē
uzņemos pienākumu neizpaust vai kā citādi izmantot iepirkuma līguma izpildes gaitā
iegūto informāciju.
Pretendenta nosaukums:____________________________________________
Reģistrēts _______________________________________________________
(vieta, datums, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.___________________________________
Juridiskā adrese:__________________________________________________
Biroja adrese:____________________________________________________
Kredītiestādes rekvizīti: ____________________________________________
Kontaktpersona:__________________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons:________________ Fakss:__________________
E-pasta adrese:___________________________________
Datums:________________________________________
___________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja
tiek izmantots)
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Pielikums Nr. 3
SPRK 2016/181
[Uz uzņēmuma veidlapas]
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
1.

IESNIEDZA:
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Juridiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss, e-pasts,
norēķinu konta rekvizīti

2.

KONTAKTPERSONA:
Vārds, uzvārds
Adrese, telefons, fakss, e-pasts
(ja atšķiras no 1. punktā norādītā)

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:
Mūsu finanšu piedāvājums iepirkumam SPRK 2016/18, ievērojot visas iepirkuma
dokumentācijā noteiktās prasības, ir:
3.1.

Nr.

Preces apraksts (tehniskais piedāvājums atbilstoši
tehniskajai specifikācijai)

Mērvienība

1.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem. Vāka
izmērs 320x300 mm ar piespiešanas mehānismu
(mehānismam ražotāja garantija 10 gadi) izgatavots no
kartona, pārklāts ar krāsainu PP plēvi, mapes apakšējā mala
ar metāla stiprinājumu uz muguras kabatiņa norādei,
muguriņas platums 80 mm, dzeltena, sarkana, zila, zaļa,
melna

1 gab.

2.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem. Vāka
izmērs 320x300 mm ar piespiešanas mehānismu
(mehānismam ražotāja garantija 10 gadi) izgatavots no
kartona, pārklāts ar krāsainu PP plēvi, mapes apakšējā mala
ar metāla stiprinājumu uz muguras kabatiņa norādei,
muguriņas platums 50 mm, dzeltena, sarkana, zila, zaļa,
melna

1 gab.

3.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem, ar 2
gredzeniem, izgatavota no 100% otrreizējās pārstrādes
kartona, muguriņas platums 30 mm, zila, zaļa, sarkana

1 gab.

12

Cena
EUR
bez
PVN

4.

Mape reģistrs: piemērota A4 formāta dokumentiem,
muguriņas platums 30 mm, ar 4 gredzeniem, izgatavota no
kartona, pārklāta ar PP plēvi, dzeltena, sarkana, zaļa, zila,
melna

1 gab.

5.

Mape: izgatavota no polipropilēna, piemērota A4 formāta
dokumentiem, muguriņas platums 20 mm, ar 2 gredzeniem,
dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

1 gab.

6.

Mape: izgatavota no polipropilēna, piemērota A4 formāta
dokumentiem, muguriņas platums 20 mm, ar 4 gredzeniem,
dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

1 gab.

7.

Mape ar piespiedēju: izgatavota no kartona, kurš aplīmēts
ar krāsainu PVC plēvi, piemērota A4 formāta
dokumentiem, mapes muguriņas platums 20 mm, dzeltena,
sarkana, zaļa, zila, melna

1 gab.

8.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no
polipropilēna ar 3 atlocītām nostiprinātām malām,
muguriņas platums 30 mm, piemērota A4 formāta
dokumentiem

1 gab.

9.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no 100%
otrreizējās pārstrādes kartona, ar 3 atlokāmām malām un
stūra gumijām, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 gab.

10.

Mape ar gumijas stiprinājumu: izgatavota no bieza
krāsaina kartona 600 g, ar 3 atlokāmām malām, muguriņas
platums 30 mm, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 gab.

11.

Mape: piespiešanas mehānisms no metāla, piemērota A4
formāta dokumentiem, izgatavota no stingra 600 g kartona,
dzeltena, sarkana, zaļa, zila, melna

1 gab.

12.

Mape: piemērota A4 formāta dokumentiem, piespiešanas
mehānisms no metāla, izgatavota no stingra polipropilēna

1 gab.

13.

Mape: ar klipsi, piemērota A4 dokumentu sastiprināšanai
bez perforācijas, izgatavota no stingra 320 g kartona, klipsis
no izturīgas plastmasas, ietilpība līdz 30 loksnēm

1 gab.

14.

Mape- ātršuvējs: piemērota A4 formāta dokumentiem,
izgatavota no polipropilēna, virsējais vāks caurspīdīgs ar
baltu papīra joslu informācijai, krāsains aizmugurējais vāks,
dzeltens, oranžs, sarkans, zaļš, zils, pelēks

1 gab.

15.

Mape: glancēta, caurspīdīga dokumentu mape ar pašlīpošu
aizdari, izgatavota no polipropilēna, piemērota A4 formāta
dokumentiem, dzeltena, sarkana, zaļa, zila

1 gab.

16.

Mape: Caurspīdīga krāsaina mape-stūrītis, ar atvērtu
augšējo un labo sānu malu, piemērota A4 formāta
dokumentiem, bezkrāsas, dzeltena, sarkana, zaļa, zila

1 gab.
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17.

Mape- kabatiņa: A4 formāts, glancēta, atvērums no
augšas, iepakojumā 100 gab.

1 iep.

18.

Mape: kartona vāki bez ātršuvēja mehānisma, piemērota
A4 formāta dokumentiem

1 gab.

19.

Plastmasas portfelis: ar aizdari un rokturi, izmērs
250x330x30mm

1 gab.

20.

Ātršuvēju mehānisms izgatavots no polipropilēna, skavas
no metāla, attālums starp caurumiem 80 mm, iešujams.

1 gab.

21.

Ātršuvēja mehānisms: dokumentu arhivēšanai ar vismaz
120 mm garām cilpām, izgatavots no videi draudzīga
polipropilēna, bez metāla daļām, var sašūt līdz 800 papīra
loksnēm

1 gab.

22.

Ātršuvēja mehānisms: dokumentu arhivēšanai ar vismaz
110 mm garām cilpām, izgatavots no metāla, kas pārklāts ar
plastiku, var sašūt līdz 800 papīra loksnēm

1 gab.

23.

Paliktnis: horizontāls dokumentiem, piemērots A4 formāta
dokumentiem, izmērs 275x355mm, izgatavots no
caurspīdīgas 100% pārstrādātās plastmasas

1 gab.

24.

Mape - ātršuvējs: izgatavota no krāsaina kartona, ar metāla
ātršuvēja mehānismu, muguriņas biezums 1 cm, piemērota
1 gab.
A4 formāta dokumentiem

25.

Mape - ātršuvējs: izgatavota no stingra kartona, ar metāla
ātršuvēja mehānismu, piemērota A4 formāta dokumentiem,
dzeltena

1 gab.

26.

Bokss: vertikāls, dokumentiem, izgatavots no izturīgas
plastmasas, izm. 75 x 270 x 285 mm, pelēks, melns, sarkans

1 gab.

27.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu 1-5, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.

28.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu A-Z, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.

29.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu 1-12, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.

30.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu Janvāris-Decembris, piemērota A4 formāta
dokumentiem

1 kompl.

31.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu 1-31, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.

32.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna, 5
krāsas, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.
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33.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna, 10
krāsas, piemērota A4 formāta dokumentiem

1 kompl.

34.

Dokumentu sadalītāji: izgatavoti no polipropilēna ar
iedalījumu 1-12, platums 245 mm - izmantošanai kopā ar
kabatiņām

1 kompl.

35.

Trauciņš: saspraudēm, magnētisks, komplektētā ar
saspraudēm

1 gab.

36.

Caurumotājs: ar centrēšanas lineālu, attāluma starp
caurumiem 80 mm, vienlaikus spēj caurumot līdz 30
loksnēm

1 gab.

37.

Caurumotājs: jaudīgs, ar centrēšanas lineālu, attāluma
starp caurumiem 80 mm, vienlaikus spēj caurumot līdz 65
loksnēm

1 gab.

38.

Caurumotājs: vienlaicīgai četru caurumu perforācijai ar
centrēšanas lineālu, vienlaikus spēj caurumot līdz 25
loksnēm

1 gab.

39.

Skavotājs: paredzēts darbam ar skavām Nr. 10 vienlaicīgi
saskavo 10 lp.

1 gab.

40.

Skavotājs: paredzēts darbam ar skavām Nr. 24/6 un 26/6,
vienlaicīgi saskavo 25 lp.

1 gab.

41.

Skavotājs: paredzēts 2-30 vai 2-60 lapu saskavošanai ar
25/8 vai 25/10 izmēru skavām

1 gab.

42.

Atskavotājs: piemērots visiem standarta skavu izmēriem

1 gab.

43.

Skavas: Nr. 10, iepakojumā 1000 gab.

1 iep.

44.

Skavas: Nr 24/6, iepakojumā 1000 gab.

1 iep.

45.

Skavas: Nr 26/6, iepakojumā 1000 gab.

1 iep.

46.

Skavas: Nr. 25/8, iepakojumā 1000 gab.

1 iep.

47.

Skavas: Nr. 25/10, iepakojumā 1000 gab.

1 iep.

48.

Saspraudes: 25 mm, 100 gab. kastītē

1 iep.

49.

Saspraudes: 32 mm, 100 gab. kastītē

1 iep.

50.

Saspraudes: 50 mm, 100 gab. kastītē, gofrētas

1 iep.

51.

Saspraudes: 77 mm, 100 gab. kastītē, gofrētas

1 iep.

52.

Līmlente: caurspīdīga plāna līmlente, izm. 19 mmx33 m

1 gab.
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53.

Līmlente: matēta, izm. 19 mm x 33 m, nerādās uz kopijas,
uz tās var rakstīt

1 gab.

54.

Iepakojuma līmlente: caurspīdīga, izm. 48 mm x 66 m

1 gab.

55.

Iepakojuma līmlente: brūna, izm. 48 mm x 66 m

1 gab.

56.

Līmlentes turētājs: ass metāla asmens līmlentes
nogriešanai, līmlentei 19 mm x 33 mm

1 gab.

57.

Saspiedēji papīram: 19 mm, kastītē 12 gab.

1 iep.

58.

Saspiedēji papīram: 24 mm, kastītē 12 gab.

1 iep.

59.

Saspiedēji papīram: 32 mm, kastītē 12 gab.

1 iep.

60.

Saspiedēji papīram: 41 mm, kastītē 12 gab.

1 iep.

61.

Saspiedēji papīram: 51 mm, kastītē 12 gab.

1 iep.

62.

Piespraude: krāsaina muciņveida plastmasas galviņa,
iepakojumā 20 gab.

1 iep.

63.

Piespraude: ar metāla galviņu, iepakojumā 100 gab.

1 iep.

64.

Piespraude-adatiņa: ar krāsainu plastmasas galviņu,
iepakojumā 100 gab.

1 iep.

65.

Šķēres: no nerūsējoša tērauda ne īsākas kā 21 cm

1 gab.

66.

Šķēres: no nerūsējoša tērauda, ne īsākas kā 16,5 cm

1 gab.

67.

Kancelejas nazis: asmens maināms, 9 mm

1 gab.

68.

Kancelejas nazis: asmens maināms, 18 mm

1 gab.

69.

Maiņas asmeņi: kancelejas nažiem, 9 mm, iepakojumā 10
gab.

1 iep.

70.

Maiņas asmeņi: kancelejas nažiem, 18 mm, iepakojumā 10
gab.

1 iep.

71.

Korektors ar otiņu: uz spirta bāzes, ne mazāk kā 20 ml

1 gab.

72.

Korektors - rolleris: lentes garums ne mazāks kā 15 m,
platums 4 mm

1 gab.

73.

Līme zīmulis: paredzēts papīra un kartona līmēšanai, ne
mazāks kā 20 gr.

1 gab.

74.

Lineāls: 20 cm, caurspīdīgs

1 gab.

75.

Lineāls: 30 cm, caurspīdīgs

1 gab.
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76.

Lodīšu pildspalva: ar maināmu kodoliņu, caurspīdīgs
korpuss, metāla uzgalis, ar ērtu gripa daļu, arhīva droša
tinte, līnijas platums ne vairāk kā 0,5 mm, zila, melna,
sarkana, zaļa

1 gab.

77.

Gēla pildspalva: caurspīdīgs korpuss, ar ērtu gripa daļu,
metālisks uzgalis, maināms kodoliņš, arhīva droša tinte,
līnija 0,5 mm, melna, zila

1 gab.

78.

Automātiska pildspalva: ar gumijas gripu, nomaināmu
kodoliņu, caurspīdīgs korpuss, arhīva droša tinte, līnijas
platums 0,5 mm, melna, zila, sarkana, zaļa

1 gab.

79.

Mehāniskais zīmulis: ar dzēšgumiju, 0,5 mm, HB

1 gab.

80.

Kodoliņi mehāniskajam zīmulim: HB, 0,5 mm,
iepakojumā ne mazāk kā 12 gab.

1 iep.

81.

Zīmulis: vienkāršais, uzasināts, cietība HB

1 gab.

82.

Zīmuļu asināmais: metāla, ar diametru līdz 8 mm

1 gab.

83.

Teksta marķieri: nošķelts gals, līnijas platums 1-4 mm,
piemērots visiem papīra veidiem, zaļš, dzeltens, rozā,
oranžs

1 gab.

84.

Marķieris: ūdens un gaismas noturīgs marķieris ar apaļu
galu, piemērots rakstīšanai uz CD matricām, līnijas platums
0,5 mm

1 gab.

85.

Marķieris: ūdens un gaismas noturīgs marķieris ar apaļu
galu, piemērots rakstīšanai uz CD matricām, līnijas platums
1,0 mm

1 gab.

86.

Permanents marķieris: ar apaļu galu, ātri žūstošs, līnijas
platums 1-3 mm, melns, zils, sarkans, zaļš

1 gab.

87.

Permanents marķieris: nošķelts gals, ātri žūstošs, līnijas
platums 1-5 mm, melns, sarkans, zils, zaļš

1 gab.

88.

Tāfeles marķieru komplekts: 4 dažādas krāsas
iepakojumā, apaļš gals, līnijas platums 2,0 mm, viegli
tīrāms

1 gab.

89.

Dzēšgumija: ļoti mīksta, kas nebojā papīru, paredzēta
zīmuļiem, izmērs ne mazāks kā 20 x 50 x 10 mm

1 gab.

90.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 8 mm, A4 lapu
iesiešanai, iepakojuma 100 gab.

1 gab.

91.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 12,5 mm, A4
lapu iesiešanai, iepakojuma 100 gab.

1 iep.
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92.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 16 mm, A4 lapu
iesiešanai, iepakojuma 100 gab.

1 iep.

93.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 22 mm, A4 lapu
iesiešanai, iepakojuma 100 gab.

1 iep.

94.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 32 mm, A4 lapu
iesiešanai, iepakojuma 50 gab.

1 iep.

95.

Iesiešanas spirāles: plastmasas, diametrs 50 mm, A4 lapu
iesiešanai, iepakojuma 50 gab.

1 iep.

96.

Iesiešanas vāki: priekšējais vāks, caurspīdīgs, biezums 0,2
mikr., iepakojumā 100 gab.

1 iep.

97.

Iesiešanas vāki: priekšējais vāks, caurspīdīgs krāsains,
biezums 0,2 mikr., iepakojumā 100 gab.

1 iep.

98.

Iesiešanas vāki: aizmugurējais vāks, kartons, ādas
imitācija, iepakojumā 100 gab.

1 iep.

99.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai,
pašlīmējošas: formāts C4, izmēri 229x324 mm, ar
atvērumu augšā

1 gab.

100.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzība,
pašlīmējošas: formāts C5, izmēri 162x229 mm, ar
atvērumu garākajā malā

1 gab.

101.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai,
pašlīmējošas: formāts C6, izmērs 114x162 mm, ar
atvērumu garākajā malā

1 gab.

102.

Aploksnes ar silikona lenti līmes aizsardzībai,
pašlīmējošas: formāts C65, izmērs 114x229 mm, ar
atvērumu garākajā malā

1 gab.

103.

Klade: A5, rūtiņu, ne mazāk kā 36 lp.

1 gab.

104.

Klade: A5, rūtiņu, ne mazāk kā 96 lp.

1 gab.

105.

Klade: A4, rūtiņu, ne mazāk kā 80 lp.

1 gab.

106.

Klade: rūtiņu klade ar spirāles stiprinājumu, formāts A4, 80
lp

1 gab.

107.

Klade: rūtiņu klade ar spirāles stiprinājumu, formāts A5, 80
lp

1 gab.

108.

Kantora grāmata: vāks no bieza kartona, formāts A4, 96
lapas, rūtiņu

1 gab.

109.

Kantora grāmata: vāks no bieza kartona, formāts A4, 96
lapas, līniju

1 gab.
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110.

Piezīmju līmlapiņas: 38 x 51 mm, iepakojumā 3 x 100
lapiņas

1 iep.

111.

Piezīmju līmlapiņas: 76 x 76 (+1)mm, iepakojumā 100
lapiņas

1 iep.

112.

Piezīmju līmlapiņas: 127 x 75 mm, iepakojumā 100
lapiņas

1 iep.

113.

Piezīmju līmlapiņas: 152 x 102 mm, iepakojumā 100
lapiņas

1 iep.

114.

Marķēšanas indeksi: 5 dažādās spilgtās krāsās caurspīdīgi,
vairakkārt pārlīmējami, bultas formā, izmērs 12 x 43 mm,
paciņā 100 lapiņas

1 pac.

115.

Pašlīmējošās printera etiķetes: 63,5 x 46,6 mm, uz A4
formāta loksnēm pa 14 etiķetēm, 100 loksnes iepakojumā

1 iep.

116.

Pašlīmējošās printera etiķetes: 105 x 42 mm, uz A4
formāta loksnēm pa 14 etiķetēm, 100 loksnes iepakojumā

1 iep.

117.

Piezīmju papīrs turētājā: ne mazāk kā 9 x 9 cm balts,
blokā ne mazāk kā 700 lapiņas

1 gab.

118.

Piezīmju papīrs : 9 x 9 cm balts, blokā ne mazāk kā 700
lapiņas

1 gab.

119.

Piezīmju papīrs : 9 x 9 cm, blokā ne mazāk kā 900
krāsainas lapiņas

1 gab.

120.

Laminēšanas kabatas: formāts A4, biezums 125 mikr.,
iepakojumā 100 kabatas

1 iep.

121.

Laminēšanas kabatas: formāts A4, biezums 80 mikr.,
iepakojumā 100 kabatas

1 iep.

122.

Papīrgrozs ar necaurspīdīgām sienām, tilpums 18 l

1 gab.

Piedāvājuma cena kopā bez PVN
Piedāvājuma cena kopā ar PVN

3.2.
Pastāvīgā atlaide no mazumtirdzniecības cenas
Tehniskajā specifikācijā neminētajām precēm
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