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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Remontdarbu materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2017/09, (turpmāk – Iepirkums)
tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.
Pircēja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Iveta
Strūģe.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 26563610.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana
1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot
elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie
iepirkumi”.
1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks
publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma noteikumiem.
1.5. Papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā
veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi: iveta.struge@marupe.lv.
1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā
4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila adresē
www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.
1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt,
nesabojājot iesaiņojumu.
1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam “Remontdarbu materiālu piegāde”,
identifikācijas numurs MND 2017/09
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma
oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt
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norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un
kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:
1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma
vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām
parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā,
lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.6.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Remontdarbu materiālu piegāde”,
identifikācijas Nr. MND 2017/09 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā
adrese, tālrunis;
1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos
sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma
satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
1.6.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.
1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā
jāsedz pretendentam.
1.7.
Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz
2017. gada 24. martam plkst. 11.00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29,
Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija.
1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu
1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.
Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir remontdarbu materiālu (turpmāk – Prece) piegāde Mārupes
novada pašvaldības administrācijai, iestādēm un struktūrvienībām saskaņā ar Iepirkuma
tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 44000000-0 (Būvkonstrukcijas un materiāli,
būvniecības palīgmateriāli).
2.1.3. Iepirkuma plānotais apjoms: līdz 41 999,99 EUR bez PVN.
2.1.4. Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
2.2.
Preces piegādes, izsniegšanas, apmaiņas un garantijas termiņi
2.2.1. Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš pret Līguma
noteikumiem atbilstošu Preci ir ne vairāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc akta par
konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.
2.2.2. Preču garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no
Preces piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces
ražotājs nav noteicis citu garantijas termiņu.
2.2.3. Pretendents nodrošina Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 100% (viens simts
procenti) apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta.
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2.2.4. Pārdevēja tirdzniecības vietas (veikala) atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 7 (septiņu)
kilometru attālumā no Jaunmārupes pamatskolas (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes
novads). Pie precēm ir norādītas preču cenas un ir nodrošināta Preces paraugu apskate.
Finanšu piedāvājumā norādītajām Preces cenām jāsakrīt ar Pretendenta tirdzniecības vietā
esošajām cenām plauktā, Preces cena drīkst būt zemāka, bet tā nedrīkst būt augstāka par
Finanšu piedāvājumā norādīto.
2.2.5. Iepirkuma līguma izpildes laikā pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs nodrošina Pircēju
ar tehnisko konsultāciju, nepieciešamības gadījumā konsultācija tiek sniegta Pircēja norādītajā
adresē.
2.2.6. Pārdevējs Iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošina Pircējam Preču iegādi ar
100% (viens simts procenti) pēcapmaksu.
2.3. Līguma izpildes noteikumi
2.3.1. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma spēkā
stāšanās dienas vai līdz Iepirkuma līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestājas pirmais.
2.3.2. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Iepirkuma līguma darbības termiņu, nepārsniedzot
Iepirkuma līgumā noteikto summu. Kopējais Iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs no pretendenta iegādāties arī citas remontdarbu veikšanai
paredzētās preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes
nepieciešamību uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi, piemērojot pretendenta piedāvāto atlaidi
no tirdzniecības vietā (veikalā) norādītās preces cenas.
2.3.4. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par
Preces iegādi noteikta līguma projektā (5. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu
neatņemama sastāvdaļa.
2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Mārupes novada administratīvā teritorija:
2.4.1. Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads;
2.4.2. Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads;
2.4.3. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads;
2.4.4. Mārupes Sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads; Viskalnu iela 7,
Tīraine, Mārupes novads;
2.4.5. Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads;
2.4.6. Mārupes pamatskolas PII, Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads;
2.4.7. PII “Lienīte”, Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads un Pērses iela 16A, Mārupe,
Mārupes novads;
2.4.8. PII “Mārzemīte”, Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads;
2.4.9. Mārupes novada Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads;
2.4.10. Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.4.11. Dienas centrs “Švarcenieki”, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.4.12. Dienas centrs Skulte, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads,
2.4.13. Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.4.14. Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.4.15. Mārupes pašvaldības policija, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.4.16. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
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3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.
Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu
un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LV) Uzņēmumu reģistrā
norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas
pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju
apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
3.2.
Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta
nosacījumi
3.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz
katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.
3.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz
katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.
3.2.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs
(Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar
Iepirkuma uzvarētāju PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda
pretendenta izvēlē.
3.3.
Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
mājaslapā
(skat.
personām jābūt reģistrētām LV
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
Valsts ieņēmumu dienestā, kā
ja pretendents nav iesniedzis komersanta
nodokļu
maksātājiem,
vai
reģistrācijas apliecības kopiju.
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
personu grupa iesniedz visu personu
grupas dalībnieku parakstītu saistību
raksta (protokolu, vienošanos, citu
dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka
noteiktajā
termiņā
izveidos
personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.
3.3.1.3. Fiziskām personām – LV Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
reģistrācijas
apliecības
apliecināta
kopija.
3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV
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Prasība

Iesniedzamais dokuments
Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
3.3.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 3.3.2.1. Apliecinājums
par
pretendenta
gadu laikā pirms piedāvājuma
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto
iesniegšanas dienas ir bijusi
pieredzi remontdarbu materiālu piegādē
pieredze remontdarbu materiālu
(4. pielikums).
piegādē. Pretendents ir sekmīgi
īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus,
kas atbilst šī Iepirkuma rezultātā
noslēdzamajam līgumam pēc:
a) satura – remontdarbu materiālu
piegāde;
b) apjoma – katra līguma summa ir
30 000,00 EUR bez PVN;
Ja pretendents ir dibināts vēlāk –
tad pieredzei jāatbilst iepriekš
minētajai prasībai attiecīgi īsākā
laikā.
3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums
3.4.1. Pretendenta piedāvātais Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu
Preci, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā
(1. pielikums).
3.4.2. Pretendenta piedāvātais Preču garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma
noteikumu 2.2.2. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).
3.4.3. Informācija par pretendenta tirdzniecības vietu (veikalu) jānorāda Pieteikumā
(1. pielikums).
3.4.4. Pretendenta apliecinājums par Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 100% (viens
simts procenti) apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta (1. pielikums).
3.4.5. Pretendents izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt „0” EUR izmaksas.
3.4.6. Pretendents piedāvātās cenas norāda Tehniskā – finanšu piedāvājuma veidlapā
(3. pielikums). Pretendentam piedāvājums jāiesniedz drukātā formātā un elektroniski
MS Excel (vai ekvivalents) formātā (CD vai USB datu nesējā). Norādītajām cenām ir jābūt
norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem
nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī
visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas
saistītas ar Preces piegādi, kā arī pretendenta peļņai.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma noteikumiem atbilstošs izdevīgākais piedāvājums.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un
pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām.
4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.2.2. pretendentu atlase;
4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana.
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4.2.2.5. Informācijas pārbaude par PIL 8.2 panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz
Iepirkuma uzvarētāju.
4.2.3. Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas posmā.
Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar
zemāko cenu EUR bez PVN.
4.3.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu
1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 2.2. nodaļā
noteiktie dokumenti.
4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4.
Pretendentu atlase
4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases prasībām,
pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5.
Piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Iepirkuma tehniskajai
specifikācijai (2. pielikums) un 3.4. punktā noteiktajam.
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma tehniskajai specifikācijai un/vai
3.4. punktā noteiktajam, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6.
Piedāvājuma vērtēšana
4.6.1. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas
saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts
nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma
komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma
summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
4.6.3. Iepirkuma komisija vērtē pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma noteikumu
4.6.4. punktā noteiktajiem kritērijiem.
4.6.4. Kritēriji visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:
Kritērija
apzīmējums

Kritērijs

(Pa)

Pretendenta
atlaide

(Pc)

Cena

Maksimālais
punktu skaits

Formula

20

Pa = 20 x pretendenta piedāvātā atlaide
lielākā piedāvātā atlaide

piedāvātā

80
Kopā:

Pc = 80 x

zemākā piedāvātā cena
vērtējamā cena

100

4.6.5. Visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaitot kritērijos Pa, un Pc aprēķinātos
izdevīguma punktus.
4.6.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta
septīto daļu.
4.6.7. Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septītajā daļā noteikto, Pasūtītājs izvēlēsies to
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pretendentu, kurš būs piedāvājis zemāko cenu Tehniskā-finanšu piedāvājuma sadaļā
“Instrumenti” 102. pozīcijā “Augstspiediena mazgāšanas iekārta”.
4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto
attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju
4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī
uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:
4.7.1.1. PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;
4.7.1.2. PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
4.7.1.3. PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.
4.7.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī
uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL
9. panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas 1. un 2. punktam.
4.7.3. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija
pārbauda PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz
katru piegādātāju apvienības biedru.
4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs
pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa,
lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie
gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no
dalības Iepirkumā.
4.7.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un pretendenta norādītajai personai, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto
līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katram personālsabiedrības
biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nebija nodokļu parādu, PIL 9. panta desmitās
daļas 2. punktā minētajā termiņā iesniedz PIL 9. panta vienpadsmitajā daļā minētos
dokumentus.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir atbilstoša
Iepirkuma noteikumiem.
5.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.1.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu
laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas.
5.2. Iepirkuma līguma slēgšana
5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja
nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas
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dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par
atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.
5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst
Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.
5.2.3. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma,
t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta
ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to
norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums.
4. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
5. pielikums – Līguma projekts.
Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/09, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Remontdarbu materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2017/09, (turpmāk –
Iepirkums).
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV – 2167
Latvija
1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt remontdarbu materiālu piegādi.
2. Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: ___ (__________)
darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) pēc akta par
konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.
3. Preču garantijas termiņš: ___ (__________) mēneši no Preces piegādes un pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu
garantijas termiņu.
4. Tirdzniecības vietas (veikala) atrašanās vieta: _____________ (pretendents norāda
adresi). Pie precēm ir norādītas preču cenas un varam nodrošināt Preces paraugu apskati.
5. Mēs apliecinām, ka nodrošināsim Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 100% (viens
simts procenti) apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta.
6. Apliecinām, ka Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties arī citas remontdarbu veikšanai paredzētās
preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz
Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi. Piedāvātā atlaide no tirdzniecības vietā (veikalā)
norādītās preces cenas ir _______% (atlaide jānorāda kā konkrēts skaitlis, nevis
diapazons) no tirdzniecības vietā (veikalā) norādītās preces cenas. (Vērtēšanas kritērijs)
7. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
7.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
7.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
8. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
8.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(vārds uzvārds, personas kods) _____________.
8.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________.
8.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
Mēs apliecinām, ka:
9.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
9.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos
un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
10. Mēs apņemamies:
10.1.
ievērot Iepirkuma noteikumus;
10.2.
atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanai par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja
tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
9.
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10.3.
slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 6. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā
informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
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ir

uzskatāma

par

2. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/09, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Materiāli
Nr.p.k.

Preču grupas / Preces
nosaukums

Pasūtītāja prasības

1.
1.1.

Spaiņi
Plastmasas spainis ar plastmasas
rokturi

1.2.

Plastmasas spainis ar plastmasas
rokturi

Tilpums 7 litri. Izgatavots no plastmasas. Apaļas formas.

1.3.

Plastmasas spainis ar plastmasas
rokturi

Tilpums 12 litri. Izgatavots no plastmasas. Kantainas formas.

1.4.

Plastmasas celtniecības spainis

1.5.

Plastmasas celtniecības spainis

1.6.

Plastmasas celtniecības spainis

1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.

Plastmasas celtniecības vanna
Metāla spainis cinkots
Metāla spainis cinkots

Tilpums 5 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un
snīpi. Apaļas formas.
Tilpums 12 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un
snīpi. Apaļas formas.
Tilpums 20 litri. Izgatavots no plastmasas ar metāla rokturi un
snīpi. Apaļas formas.
Vanna tilpums 30 litri

2.2.

Pieslienamās kāpnes ar 6
pakāpieniem

Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131

2.3.

Pieslienamās kāpnes ar 7
pakāpieniem

Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131

2.4.
2.5.

Kāpnes alumīnija trīsdaļīgās
Kāpnes alumīnija,
multifunkcionālās ar platformu

Izgatavotas no alumīnija, 3 x 9 pakāpieni.

3.
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12

Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldzes
Spuldze ekonomiskā
Spuldze ekonomiskā
Spuldzes

Kāpnes
Pieslienamās kāpnes ar 8
pakāpieniem

Tilpums 5 litri. Izgatavots no plastmasas. Apaļas formas.

Tilpums 10 l.
Tilpums 12 l.
Izgatavotas no alumīnija. Standarts EN 131

Izgatavotas no alumīnija, 3 x 4 pakāpieni.

40 W
60 W
100 W
ENERGY SAVER ( 7 - 32) W
Luminiscentas 18 W
Luminiscentas 36 W
18W/830
220V/28(35)W E14 svece Eco30 B35
36W/830
12W 235V E14
15W 235V E27
Kalnux Star 20W G9
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Nr.p.k.

Preču grupas / Preces
nosaukums

Pasūtītāja prasības
R63 60W 230V

3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
4.
4,1

Reflektorspuldzes
Reflektorspuldzes
Halogēnās spuldzes
Halogēnās spuldzes
Spūldze OS
Elements

4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Apaļdzelzs
Apaļdzelzs
Apaļdzelzs
Apaļdzelzs
Atslēga šlepera
Atsperes durvim
Bituma hermētiķis

4,9
4,10
4,11
4,12
4,13
4,14
4,15
4,16
4,17
4,18
4,19
4,20

Bitumaks
Blīvgumija
Blīvgumija
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves
Bultskrūves

4,21
4,22
4,23

Bultskrūves
Bultskrūves
Cementa java

ar pilno vītni DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab.

4,24

Cilindra mehānismi

4,25

Cilindra mehānismi 60 mm

Atslēgu serdene misiņa augstāk minētai iekaļamai durvju
slēdzenei KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalentu. Komplektā ar 3
atslēgām
Atslēgu serdene "Kurzemes atslēga", vai ekvivalenta,
eirocilindriska misiņa. Komplektā ar 3 atslēgām

Materiāli remontam
Akrila hermētiķis

60 W; E14
12 V ( 20 - 50) W
220 V ( 35 - 50) W
42W E27 230V ES
PHILIPS elements 357
Ātri žūstošs krāsojams akrila hermētiķis. Šuvju un plaisu
aizpildīšanai. Mazāku virsmas defektu labošanai pirms
krāsošanas. Logu un durvju rāmju blīvēšanai. 310ml balts
d8
d10
d12
d14
Elbor BAZALT vai ekvivalents
Jumta hermētiķis. Uzreiz lietus un ledus drošs. Pielīp mitrām
virsmām. Mazkustīgu šuvju un plaisu aizpildīšanai, plakanu
jumtu labošanai sūču vietās. Sūču vietu aizlāpīšanai metāla
lokšņu salaidumos. 310ml
Aukstais asfaltbetons
Pašlīmējošā blīvgumija P-profils 9*5.5 balta
Pašlīmējošā blīvgumija D-profils 9*8 balta
cinkota, 6x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 8x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 10x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 12x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 6x50 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 8x50 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 10x50 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota, 12x50 mm, iepakojumā 10gab.
ar pilno vītni DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab.

ar pilno vītni DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab.
Ārdarbiem un iekšdarbiem. Visu veida sienu mūrēšanai no
ķieģeļiem vai blokiem (saskaņā ar standartu EN 998-2 stiprības
klase M 10). Piemērots arī apmešanai vienā vai vairākās kārtās
(saskaņā ar standartu EN 998-1 klase javas klase CS IV).
Izstrādājams ar rokām vai maisītāju. Daļiņu izmērs līdz 2mm.
40kg Sakret ZM vai ekvivalents
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4,26

Cilindra mehānismi 60 mm

Atslēgu serdene "Kurzemes atslēga", vai ekvivalenta,
eirocilindriska misiņa. Komplektā ar 6 atslēgām

4,27

Cilindra mehānismi 70 mm

Atslēgu serdeni "Kurzemes atslēga", vai ekvivalentu,
eirocilindriska CM30/40 misiņa. Komplektā ar 3 atslēgām

4,28

Disks ar smilšpapīru

125x22mm

4,29

Disks metālam

115x2.0x22.2 14A 50

4,30

Disks metālam

115x6.0x22.2 14A 80

4,31

Disks metālam

125x6.0x22.2 14A 80

4,32

Disks metālam

150x2.0x22.2 14A 50

4,33

Disks metālam

180x2.0x22.2 14A 50

4,34

Disks metālam

180x1.6x22.2 14A 40

4,35

Disks metālam

125x2.5x22.2 14A 63

4,36

Disks metālam

115x1.0x22.2 14A 32

4,37
4,38
4,39
4,40
4,41
4,42

Disks metālam
Disks metālam
Disks metālam
Disks metālam
Disks metālam
Disks metālam

125x1.0x22.2 14A 32
115x1.2x22.2 14A 32
125x1.6x22.2 14A 40
230x2.0x22.2 14A 50
230x2.0x32 14A 50

4,43
4,44
4,45

Disks metālam
Disks metālam
Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

150x1.6x22.2 14A 40

4,46

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

5x40mm

4,47

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

6x35mm

4,48

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

6x40mm

4,49

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

8x80mm,

4,50

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

8x100mm

4,51

Dībeļnagla, nagla kopā ar dībeli,
dībeļa materiāls-augstvērtīgs
poliamīds (neilons)

5x25mm

125x1.2x22.2 14A 32
125x2.0x22.2 14A 50
5x30mm
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4,52
4,53
4,54
4,51
4,52
4,53
4,54
4,55

Dībelis
Dībelis
Dībelis
Durvju aizvērējs
Durvju aizvērējs
Durvju eņģes
Durvju eņģes
Elastīgā flīžu līme pelēka

MN 12x70mm

4,56
4,57
4,58
4,59
4,60
4,61
4,62
4,63

Enkurs
Enkurs
Enkurs
Enkurs
Enkurs
Enkurs
Enkurs
Fasādes špaktele

10x115mm

4,64
4,65
4,66

Flīzes
Flīzes
Flīžu līme

Akmens, grīdai 30x30 cm

4,67

Flīžu šuvotājs

4,68
4,69
4,70
4,71
4,72
4,73
4,74

Galdniecības špakteļtepe
Gatavā špaktele
Gatavā špaktele
Griezējdisks
Griezējdisks
Grīdlīste
Grīdlīste

Flīžu šuvotājs 2-6mm platu šuvju aizpildīšanai keramisko,
klinkera, dabīgā akmens flīzēm. Dažādos toņos
VIVACOLOR SNICKERI vai ekvivalents

4,75
4,76

Grunts
Gruntskrāsa kokam

MN 15x75mm
MN 6x60mm
darbības spēks -120kg, darba temperatūra līdz -35grad.C
darbības spēks -85kg, darba temperatūra līdz -35grad.C
125 mm labās
125 mm kreisās
Ārdarbiem un iekšdarbiem; sienām un grīdām; piemērota
apsildāmajām grīdām; izmantojama līmēšanai arī uz vecajām
flīzēm; Ūdens un sala izturīga Flīžu līme uz cementa bāzes
uzklāšanai plānā un vidēji biezā kārtā, keramikas flīzēm un
plāksnēm, fasādes apdares plāksnēm, betona plāksnēm,
mozaīkas, akmens masas, kamīna flīzēm. Flīžu pielīmēšanai
betona, uz vecajām flīzēm u.c. minerālajām pamatnēm, kā arī
uz ģipškartona, skaidu un šķiedru platēm. 25 kg
10x65mm
8x115mm
8x65mm
M12 misiņa
M8 misiņa
M6 misiņa
Mūru redzamās daļas, gāzbetona un betona, raupju un
nelīdzenu virsmu špaktelēšanai, bojātu apmetumu un betona
virsmu nolīdzināšanai, kā arī smalku un gludu fasāžu
veidošanai. Maks. slāņa biezums 5mm. 25kg
FassadenfeinSphtel P balta vai ekvivalents
Keramiskās, sienai 20x30 cm
Flīžu līme īpaši noslogotām stabilām un nekustīgām virsmām pakāpieniem, garāžu, noliktavu grīdām. Var līmēt keramiskās
un akmens flīzes, minerālvati, putu polistirolu, gāzbetonu,
silikāta ķieģeļus. Sienām un grīdām iekšdarbiem un ārdarbiem,
mitrum izturīga

Sheetrock (zaļš) vai ekvivalents
GYPROC Ready Mix vai ekvivalents; 5 kg (spainis)
125x1.0x22.2 met/ner
115x1.0x22.2 met/ner
Priedes koka, nekrāsota, slīpēta 20-23x35-45x2200-2500 mm
Plastikāta grīdlīste. Paredzēta flīzēm, linolejiem un mīkstajiem
grīdas segumiem 2.5 m plastmasas
Akrila nostiprinoša Unigrunt vai ekvivalents
Dekoratīvs caurspīdīgs koksnes aizsarglīdzeklis. 10l PINOTEX
Classic vai ekvivalents
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4,77

Ģipša apmetums

Rūpnieciski sagatavots, vienkārtas apmetums sienām un
griestiem. Piemērots visu veidu raupjām virsmām - monolīto
betona paneļu, visu veidu bloku, ķieģeļu apmešanai. Lietojams
visām telpām ar normālu mitrumu, arī dzīvojamo ēku virtuvēm,
vannas istabām u.c. mitrām telpām. Paredzēts iekšdarbiem. 40
kg KNAUF MP75 vai ekvivalents

4,78
4,79

Ģipškartona plāksne
Ģipškartona plāksnes

Mitrumizturīgā GKBI 3.0mx1.2mx12.5mm

4,80

Ģipškartona plāksnes

4,81

Iekaļama durvju slēdzene
ārdurvīm

4,82

Iekaļama durvju slēdzene
ārdurvīm

4,83

Iekaļama durvju slēdzene
ārdurvīm

4,84

Iekaļama durvju slēdzene
ārdurvīm

4,85

Iekaļama durvju slēdzene
ārdurvīm

4,86

Izolācijas lenta

4,87

Izolācijas lenta

4,88

Izolācijas lenta

4,89

Izolācijas lenta

4,90
4,91
4,92
4,93
4,94
4,95
4,96
4,97

Kniedes
Kniedes
Kniedes
Kodu slēdzene
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve

4,98
4,99
4,10

Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve

Ģipškartona plāksnes, kurām ģipša kodols un kartons ir speciāli
impregnēts pret mitrumu. Sienām un griestiem uz karkasa,
starpsienām, telpās ar paaugstinātu mitrumu - dzīvojamo un
darba telpu dušās un vannas istabās. 2,6 m x 1,2 m x 12.5 mm
Ģipškartona plāksnes- reģipsis, kuru virsmas un garāsmalas
pārvilktas ar izturīgu speciālu kartonu Paredzētas iekšējai
apdarei un kā siltumizolācijas Materiālu virsklājs. 2600 x 1200
mm
Iekaļama durvju slēdzene "Kurzemes atslēga" vai ekvivalenta,
ar 3 atslēgām, pulētu alumīnija rokturi, hromētu dekoratīvo
aizsargplāksni, veramas uz labo pusi
Iekaļama durvju slēdzene "Kurzemes atslēga" vai ekvivalenta,
ar 3 atslēgām, pulētu alumīnija rokturi, hromētu dekoratīvo
aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi
Iekaļama durvju slēdzene KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalenta,
ārdurvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas
dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz labo pusi
Iekaļama durvju slēdzene KFV 114-1/2-PWZ vai ekvivalenta,
ārdurvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas
dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi
Iekaļama durvju slēdzene KFV 115-1/2-PZ vai ekvivalenta,
ārdurvīm bez serdenes, ar misiņa krāsas rokturi, misiņa krāsas
dekoratīvo aizsargplāksni, veramas uz kreiso pusi
Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai.
19mmx20mm zila
Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai.
19mmx25mm melna
Izolācijas lenta PVC izturīga un elastīga, kabeļu izolēšanai.
19mmx25mm sarkana
Sudrabota izolācijas lenta, ūdens izturīga Mitrumizt.48-50mm
x20-25m pelēka
Alumīnija kniedes 3.2 x 8mm metālam
Alumīnija kniedes 4x10mm metālam
Alumīnija kniedes 4.8x14 mm metālam
ZKP-40 vai analogs
Cinkota, ar gremdgalvu, 3X30 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3X40 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3X50 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4X30 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4X40 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x25 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x35 mm iepakojumā 10gab.
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Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x45 mm iepakojumā 10gab.

4,101
4,102
4,103
4,104
4,105
4,106
4,107
4,108
4,109

Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Koka skrūve
Krāsotāju lenta

4,110
4,111

Krustiņi flīzēm
Lamināta apakšklājs

4,112

Lamināta apakšklājs

5mm biezs

4,113

Lamināta apakšklājs

7mm biezs

4,114

Lamināts

32.klase

4,115

Lamināts

33.klase

4,116

Linolejs

31. klase 2.6 mm biezs, virsslānis- 0.25 mm

4,117

Linolejs

43.klase, heterogēns, 2 mm aizsargslānis,2m plats

4,118

Līme

4,119

Līme

Kontaktlīme ūdensizturīga. Paredzēta plastmasas, tekstila,
korķa, gumijas, ādas, betona, metāla, keramikas materiālu
līmēšanai
Paredzēta dažādu grīdas segumu – linoleja, vinila, korķa
seguma un paklāju pielīmēšanai pie koka vai betona virsmām.
Lietošanai gatava pastveida līme, kas nesatur organiskos
šķīdinātājus un citas cilvēka veselībai un apkārtējai videi
kaitīgas vielas. Veido elastīgu līmsavienojumu

4,120

Līme

4,121

Līme

4,122
4,123

Loga rokturis
Mehāniskā kodu atslēga

4,124

Mitruma izolācija

4,125

Montāžas putas

Paredzētas logu, durvju montāžai, dažādu spraugu un caurumu
aizpildīšanai, paneļu fiksācijai, komplektā ar caurulīti

4,126

Naglas

Celtniecības naglas 2.5x40. Iepakojums 1kg

4,127

Naglas

Celtniecības naglas 2.5x50. Iepakojums 1kg

4,128

Naglas

Celtniecības naglas 2.5x60. Iepakojums 1kg

4,129

Naglas

Celtniecības naglas 2.5x80. Iepakojums 1kg

4,130

Naglas

Celtniecības naglas 3x70. Iepakojums 1kg

Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x55 mm iepakojumā 10 gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x65 mm iepakojumā 10 gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4.5x80 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4x50 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4.5x60 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 4x50 mm iepakojumā 10gab.
Cinkota, ar gremdgalvu, 3.5x50 mm iepakojumā 10gab.
Līmējoša papīra lenta, paredzēta krāsošanas darbiem , 4.5 - 5
cm x 40 - 50 m
2.5/200gb
3mm biezs

PVA līme pielietojama koka, papīra, kartona, porcelāna, ādas
un auduma līmēšanai, kā arī linoleja pielīmēšanai. Atbilst D3
klasei
Universālā līme īpaši stiprai līmēšanai, ātri žūst (no 10 līdz
60sek. ), paredzēta kokam, porcelānam, plastmasai un
metālam
balts
Matēti hromēta, ar roktura fiksāciju, kodu parasti veido 6
simboli, kas jānospiež secībā
Speciāla polimēra dispersija porainu virsmu gruntēšanai pirms
krāsošanas ar lateks krāsām, tapešu līmēšanas, špaktelēšanas,
flīžu likšanas. Aquastop vai ekvivalents
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4,131

Naglas

Celtniecības naglas 3.5x80. Iepakojums 1kg

4,132

Naglas

Celtniecības naglas 3.5x90. Iepakojums 1kg

4,133

Naglas

Celtniecības naglas 3.5x150. Iepakojums 1kg

4,134

Naglas

Celtniecības naglas 4x100. Iepakojums 1kg

4,135

Naglas

Celtniecības naglas 5x100. Iepakojums 1kg

4,136

Naglas

Celtniecības naglas 5x120. Iepakojums 1kg

4,137

Naglas

Celtniecības naglas 5x150. Iepakojums 1kg

4,138

Naglas papes

3x40 mm

4,139
4,140

Namdara zīmulis
Nobeiguma špaktele

4,141

Nobeiguma špaktele

240 mm
Polimēra bāzes špaktele sienām. Paredzēta smalkajai sienu un
griestu špaktelēšanai sausās telpās. Iespējams uzklāt līdz 2mm
biezu špakteles slāni. Baltā krāsā. Patēriņš: 1,2 kg/m2/mm.
20kg Kestonit LH vai ekvivalents
Nobeiguma špaktele (uz polimēru līmes bāzes) sausām telpām.
Iestrādājama ar rokām vai mehāniski. Krāsa - balta. Sienu un
griestu izlīdzināšana sausās telpās. Derīgs pamatnēm, kas
apstrādātas ar betona, gāzbetona, keramzītbetona, ķieģeļa,
ģipša virsmām. Kārtas biezums: 1-5 mm. Patēriņš: 1,2
kg/m2/mm. 25 kg Weber LR + vai ekvivalents

4,142
4,143
4,144
4,145
4,146
4,147
4,148
4,149
4,150
4,151

Paplāksnes
Paplāksnes
Paplāksnes
Paplāksnes vītņstieņiem
Paplāksnes vītņstieņiem
Paplāksnes vītņstieņiem
Paplāksnes vītņstieņiem
Paplāksnes vītņstieņiem
Paplāksnes vītņstieņiem
Penosil Bitum

4,152
4,153
4,154
4,155
4,156
4,157

Penosil Standart San transparent
Penosil Standart San white
Penosil SuperFix white
Piekaramā atslēga 40 mm
Piekaramā atslēga 50 mm
Piekaramā atslēga ar taisno
štoku
Piekaramās atslēgas uzlikas ar
cilpu
Piekaramās atslēgas uzlikas ar
cilpu
Piekārto griestu plāksnes 600 x
600
Piekārto griestu šķērslīste
Piekārto griestu šķērslīste

4,158
4,159
4,160
4,161
4,162
4,163

Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab.
Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab.
Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab.
Paplāksne 5 mm. Iepakojumā 10gab.
Paplāksne 6 mm. Iepakojumā 10gab.
Paplāksne 8 mm. Iepakojumā 10gab.
Paplāksne 10 mm. Iepakojumā 10gab.
Paplāksne 12 mm. Iepakojumā 10gab.
Paplāksne 14 mm. Iepakojumā 10gab.
Uz bitumena bāzes plastiski elastīga šķīdinātāju saturoša
blīvēšanas pasta jumtu remontam un hermetizēšanai. 310 ml
280ml
280ml
310 ml
komplektā ar četrām atslēgām
komplektā ar četrām atslēgām
komplektā ar četrām atslēgām
105x35mm
85x35mm
600x600 mm
balta 1200 mm
balta 600 mm

Pistole kniedēm
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4,164
4,165
4,166
4,167
4,168
4,169
4,170
4,171
4,172
4,173
4,174
4,175
4,176
4,177
4,178
4,179
4,180
4,181
4,182
4,183
4,184
4,185
4,186
4,187
4,188
4,189

Plastmasas dībelis
Plastmasas dībelis
Plēve
Plēve
Precīzā apmetuma vadula
Precīzu apmetumu vadula
Preskartons
Profili
Profili
Profils - slieksnis
Putu pistoles tīrāmais līdzeklis
Putu plēve
Putuplasts
Putuplasts
Putuplasts
Reģipša dībelis, metāla
Reģipša dībelis, neilona
Reģipša dībelis, neilona
Reģipša stūri
Reģipša šuvju lenta
Remonta plēve
Rezerves asmeņi
Rezerves asmeņi

33-6*30, iepakojumā 10gab.

Rīvdēlis poliuritāna
Rīvdēlis poliuritāna
Rokturis ar uzliktni

360x200mm

4,190
4,191
4,192

Rokturis durvju
Rokturis durvju
Silikons

4,193

Siltumizolācijas vate

4,194
4,195
4,196

Skrūves
Skrūves
Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla
profiliem
Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla
profiliem
Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla

4,197

4,198

33-8*40, iepakojumā 10gab.
Nosegplēve 4x5 m
Nosegplēve 4x12.5m
250 cm x6mm
300 cmx10mm
2440x1220x3.2
UD ; 3m
CD 60/27 ;2.60m
alumīnija 3.2x30mmx1.8m krāsa-sudraba
Penosil PU Foam Cleaner 500ml vai ekvivalents
Lamināta apakšklājs 3mm
30mm EPS60 1.0x0.5
100mm EPS100 1.0x0.5
50mm Extra EPS150 1.2x0.6
12x38 mm Iepakojumā 10 gab.
12x29 mm, iepakojumā 10gab.
12x23 mm Iepakojumā 10 gab.
Al 2.5m
sietveida 150 m
(25 m2)
9mm
18mm
480x240mm
Pulēta alumīnija durvju rokturi, "Kurzemes atslēga", vai
ekvivalentu ārdurvju iekaļamajām durvju slēdzenēm
balts
hromēts
Silikons celtniecības, caurspīdīgs, augstas kvalitātes elastīgs
silikona hermētiķis iekšdarbiem un ārdarbiem, balts. 310 ml
Plāksnēs, iepakojumā 10.42 kvm 100 mm (610x1220)Paroc
UNS vai ekvivalents
4 - 4.2 x 13 mm
4 - 4.2 x 32 mm
3.5 - 4.2 x 25 mm

3.5 - 4.2 x 32 - 35 mm

3.5 - 4.2 x 41 - 42 mm
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profiliem

4,199

4,200

4,201

4,202
4,203
4,204
4,205
4,206
4,207
4,208
4,209
4,210
4,211
4,212
4,213
4,214
4,215
4,216
4,217
4,218
4,219
4,220
4,221
4,222
4,223
4,224

4,225

Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla
profiliem
Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla
profiliem
Skrūves ar rupju vītni, melna
metāla, paredzētas ģipškartona
plāksņu stiprināšanai pie metāla
profiliem
Skrūves ģipškartonam
Skrūves ģipškartonam
Skrūves ģipškartonam
Skrūves ģipškartonam
Skrūves mēbelēm
Skrūves mēbelēm
Skrūves mēbelēm
Skrūves mēbelēm
Skrūves skaidu plātnēm un
finierim
Skrūves skaidu plātnēm un
finierim
Āķskrūve
Āķskrūve
Āķskrūve
Āķskrūve
Skrūves skaidu plātnēm un
finierim
Smilšpapīrs
Smilšpapīrs
Smilšpapīrs
Smilšpapīrs
Smilšpapīrs
Stiklašķiedras armējošais siets
Špaktele
Špaktele

Špaktele ģipškartona plākšņu
šuvju aizpildīšanai

3.5 - 4.2 x 51 - 52 mm

3.5 - 4.2 x 57 - 58 mm

3.5 - 4.2 x 64 - 65 mm

25 mm (metālam), iepakojumā 10gab.
40 mm (kokam), iepakojumā 10gab.
35 mm (metālam), iepakojumā 10gab.
52mm (kokam), iepakojumā 10gab.
cinkota ar apaļu galvu, 6x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota ar apaļu galvu, 8x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota ar apaļu galvu,10x20 mm, iepakojumā 10gab.
cinkota ar apaļu galvu, 12x20 mm, iepakojumā 10gab.
4.2 x 42 mm
4.2 x 55 mm
17x40-2.7x14
18x50-3.0x20
19x60-3.5x22
16x30-2.4x12
4.2 x 55 mm
Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 80 125 mm
Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 100 125 mm
Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 180 120 mm
Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos N 320 115 mm
Smilšpapīrs uz auduma bāzes, ruļļos Nr. 150 125 mm
Vidējs, ruļļos 1 m plats
Gatavā špaktele iekšdarbiem 28 kg
Balta pulverveida špaktele uz cementa bāzes apmetuma, mūra,
plākšņu labošanai, caurumu un šuvju aizpildīšanai. Var klāt
biezā kārtā. Sala un mitruma izturīga
KNAUF-UNIFLOT vai ekvivalents;
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4,226

Tapešu līme

4,227

Tapešu līme

4,228
4,229
4,230
4,231

Tapešu nazis
Tapešu nazis
Tapetes
Universālā grunts

4,232
4,233
4,234
4,235
4,236
4,237
4,238
4,239
4,240
4,241
4,242
4,243
4,244

Uzgrieznis/pagarinātājs
Uzgriežņi
Uzgriežņi
Uzgriežņi
Uzgriežņi vītņstieņiem
Uzgriežņi vītņstieņiem
Uzgriežņi vītņstieņiem
Uzgriežņi vītņstieņiem
Uzgriežņi vītņstieņiem
Uzgriežņi vītņstieņiem
Vadula
Vadula
Vienkomponenta žustošs akrila
hermetiķis

4,245
4,246
4,247
4,248
4,249
4,250
4,251
5.
5.1.

Vītņstienis
Vītņstienis
Vītņstienis
Vītņstienis
Vītņstienis
Vītņstienis
Zemapmetuma siets
Krāsas, šķīdinātāji
Acetons

5.2.

Acetons

5.3.

Šķīdinātājs 646

5.4.

Šķīdinātājs 647

5.5.

Šķīdinātājs 648

Pasūtītāja prasības
Paredzēta jebkura veida papīra tapešu un vieglo tapešu
līmēšanai. Tā paredzēta arī apmestu sienu sākotnējai
pārklāšanai pirms tapešu līmēšanas. 250 g
Paredzēta vinila sienas materiālu (ar poliesteri vai bez
poliestera), stiklšķiedras, minerālu vai tekstila sienas materiālu
pielīmēšanai mitrās vietās. 5l
9mm ar nolaužamu asmeni, plastmasas korpusā
18mm ar nolaužamu asmeni, plastmasas korpusā
Vinila 52 m2.
Uz polimēru dispersijas bāzes veidota, universāla lietojuma
grunts, kas paredzēta būvmateriālu virsmu apstrādei telpās un
āra apstākļos. 5l VIP Tifgrunt vai ekvivalents
M5/M6/M8
Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-6*40, iepakojumā 10gab.
Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-8*50, iepakojumā 10gab.
Paredzēti bultskrūvēm DIN 933-10*60, iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 5 mm. Iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 6mm. Iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 8mm. Iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 10 mm. Iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 12 mm. Iepakojumā 10gab.
Uzgrieznis 14 mm. Iepakojumā 10gab.
Sausā apmetuma nobeiguma vadula 300 cm PVC
Sausā apmetuma nobeiguma vadula 250 cm PVC
Iekšējiem un ārējiem darbiem, betona konstrukciju salaiduma
vietu hermetizācijai, logu durvju rāmju hermetizācijai, var
strādat pie +5 līdz +30 grad.C, 310 ml
5x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
6x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
8x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
10x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
12x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
14x1000 mm. Paredzēts konstrukciju stiprināšanai
12x12x1mm 40m, Rabica
Lietojams nitrocelulozes krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu
attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai.
Lietojams nitrocelulozes krāsu un laku atšķaidīšanai, virsmu
attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai.
Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda
emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas
instrumentu mazgāšanai.
Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda
emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas
instrumentu mazgāšanai.
Lietojams nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda
emalju atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas
instrumentu mazgāšanai.
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Lietojams kā šķīdinātājs gliftāļu, pentaftāļu, alkida-stirolu,
fenolu, eļļas krāsu un laku, bituma mastiku atšķaidīšanai,
virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai.
Lietojams kā šķīdinātājs gliftāļu, pentaftāļu, alkida-stirolu,
fenolu, eļļas krāsu un laku, bituma mastiku atšķaidīšanai,
virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu mazgāšanai.
Lietojams pentaftāļu, eļļas un alkīda krāsu un laku
atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu
mazgāšanai.
Lietojams pentaftāļu, eļļas un alkīda krāsu un laku
atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, krāsošanas instrumentu
mazgāšanai.
Lietojams sarūsējušu melnā metāla izstrādājumu virsmu
apstrādei pirms to gruntēšanas un krāsošanas. Pārveido rūsas
slāni, aizkavē jaunas rūsas veidošanos.
Lietojams sarūsējušu melnā metāla izstrādājumu virsmu
apstrādei pirms to gruntēšanas un krāsošanas. Pārveido rūsas
slāni, aizkavē jaunas rūsas veidošanos.
Dekoratīvai krāsošanai un virsmas aizsargslānim. Paredzēta
tērauda, metāla, akmens, keramikas, stikla, koka un dažu veidu
plastmasas virsmām, dažādie toņi.
Lietojams lai nodrošinātu koksnes aizsardzību pret pelējumu,
koksnes sēnēm un kokgrauzējiem u.c. kukaiņiem. Dziļii iesūcas
koksnē, krāsains, gatavs lietošanai.
Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas
iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai.
Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas
iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai.
Nostiprina pamatni, samazina virsmas uzsūkšanas spēju. Dziļas
iedarbības, āra darbiem un iekšdarbiem, gatavs lietošanai.
Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei
starpkārtas izveidošanai pirms to apmēšanās, špaktelēšanās vai
krāsošanās, satur kvarca smilti.

5.6.

Terpentīns

5.7.

Terpentīns

5.8.

Vaitspirts

5.9.

Vaitspirts

5.10.

Rūsas pārveidotājs

5.11.

Rūsas pārveidotājs

5.12.

Aerosola krāsa

5.13.

Antiseptiķis kokam

5.14.

Dziļa grunts porainam virsmām

5.15.

Dziļa grunts porainam virsmām

5.16.

Dziļa grunts porainam virsmām

5.17.

Adhēzijas grunts ar
minerālpiedevām

5.18.

Adhēzijas grunts ar
minerālpiedevām

5.19.

Adhēzijas grunts ar
minerālpiedevām

5.20.

Grunts krāsa metāla virsmām

5.21.

Grunts krāsa metāla virsmām

Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas.
Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un
iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 4 st.

5.22.

Grunts krāsa metāla virsmām

Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas.
Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un
iekšdarbiem. Žūšanās laiks pie 20oC - līdz 4 st.

5.23.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei
starpkārtas izveidošanai pirms to apmēšanās, špaktelēšanās vai
krāsošanās, satur kvarca smilti.
Lietojams blīvu, glancētu, mitru neuzsūcošu virsmu apstrādei
starpkārtas izveidošanai pirms to apmešanas, špaktelēšans vai
krāsošanas, satur kvarca smilti.
Lietojama metāla konstrukciju apstrādei pirms to krāsošanas.
Nodrošina aizsardzību pret koroziju, ārdarbiem un
iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 4 st.
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5.24.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.25.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.26.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.27.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.28.

Ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, matēta, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.29.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.30.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanās
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.31.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.32.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.33.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.34.

Ūdens dispersijas mazgājama
krāsa iekšdarbiem

Lietojama apmestu, špaktelētu, betona, ķieģeļu un riģipša
sienu un griestu krāsošanai. Iekšdarbiem, balta, tonējama,
mazgājama ne mazāk par 2000 cikliem (ISO 11998). Žūšanas
laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.35.

Ūdens dispersijas krāsa
ārdarbiem

Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu
krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC
- līdz 2 st.

5.36.

Ūdens dispersijas krāsa
ārdarbiem

Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu
krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC
- līdz 2 st.

5.37.

Ūdens dispersijas krāsa
ārdarbiem

Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu
krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC
- līdz 2 st.
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5.38.

Ūdens dispersijas krāsa
ārdarbiem

Betona, ķieģeļu un apmestu ēku un dažādu celtņu ārējo virsmu
krāsošanai. Ārdarbiem, balta, tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC
- līdz 2 st.

5.39.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.40.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.41.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.42.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.43.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.44.

Ūdens dispersijas krāsa kokam,
ārdarbiem

Lietojama koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu
koka virsmu krāsošanai. Iekšdarbiem un ārdarbiem, balta,
tonējama. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 2 st.

5.45.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.46.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.47.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.48.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.49.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.50.

Universāla alkīda emalja

Lietojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Veido
virsmu ar augstu nodilumizturību un triecienizturību.
Iekšdarbiem un ārdarbiem, gatavos toņos vai tonējama.
Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.51.

Dekoratīvs koksnes aizsardzības
līdzeklis

Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību,
mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās
tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams
(bezkrāsains).
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Pasūtītāja prasības
Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību,
mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās
tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams
(bezkrāsains).
Lietojams koka virsmu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību,
mitrumu, pelēšanu, zilēšanu. Iesūcas koksnē, saglabājot tās
tekstūru, un neveido uz virsmas blīvu plēvi, tonējams
(bezkrāsains).
Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un
nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20 oC līdz 2 st.
Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un
nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20 oC līdz 2 st.
Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un
nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20 oC līdz 24 st.
Lietojama koka virsmu lakošanai. Izveido cietu ūdens un
nodiluma izturīgu plēvi, iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20 oC līdz 24 st.
Lietojama koka virsmu lakošanai. izveido cietu plēvi ar ūdens
un nodiluma izturību, aizsarga koksni no UV starojuma,
ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.52.

Dekoratīvs koksnes aizsardzības
līdzeklis

5.53.

Dekoratīvs koksnes aizsardzības
līdzeklis

5.54.

Laka iekšdarbiem uz ūdens bāzes

5.55.

Laka iekšdarbiem uz ūdens bāzes

5.56.

Laka iekšdarbiem uz šķīdinātāju
bāzes

5.57.

Laka iekšdarbiem uz šķīdinātāju
bāzes

5.58.

Laka ārdarbiem

5.59.

Laka ārdarbiem

Lietojama koka virsmu lakošanai. izveido cietu plēvi ar ūdens
un nodiluma izturību, aizsarga koksni no UV starojuma,
ārdarbiem un iekšdarbiem. Žūšanas laiks pie 20oC - līdz 24 st.

5.60.

Krāsu tonēšana tumšos toņos

5.61.

Krāsu tonēšana gaišos toņos

5.62.

Bezkrāsaino šķidrumu tonēšana

5.62.

Bezkrāsaino šķidrumu tonēšana

Ūdens dispersijas krāsu un Alkīda emalju tonēšana tumšos
toņos. (krāsas C bāze vai ekvivalents)
Ūdens dispersijas krāsu un Alkīda emalju tonēšana gaišos
toņos. (krāsas A bāze vai ekvivalents)
Bezkrāsainu dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekļu un laku
tonēšana.
Bezkrāsainu dekoratīvo koksnes aizsardzības līdzekļu un laku
tonēšana.

6.
6.1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,10
6,11
6,12
6,13
6,14
6,15

Krāsošanas piederumi
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Krāsošanas rullītis
Rokturis krāsošanas rullim
Rokturis krāsošanas rullim
Rokturis krāsošanas rullim
Rokturis krāsošanas rullim

10 cm universāls
15 cm universāls
18 cm universāls
25 cm universāls
10 cm, filca
15 cm, filca
18 cm, filca
25 cm, filca
10 cm, mohēra
15 cm, mohēra
10 cm, porolona
6 cm
8 cm
10 cm
15cm

26

Nr.p.k.

Preču grupas / Preces
nosaukums

Pasūtītāja prasības

6,16
6,17
6,18

Rokturis krāsošanas rullim
Rokturis krāsošanas rullim
Rokturis - pagarinātājs
krāsošanas ruļļiem

18 cm

6,19
6,20
6,21
6,22
6,23
6,24
6,25
6,26
6,27
6,28
6,29
6,30
6,31
6,32
6,33
6,34
6,35
7.
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6

Ota tapešu līmēšanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota krāsošanai un lakošanai
Ota ārdarbiem
Ota ārdarbiem
Vanniņa krāsai
Vanniņa krāsai
Cits inventārs
Atslēgas serdene
Āķis kokam
Āķis mēteļu

70x170mm

Āķis ar vītni kokam
Āķis-cilpa, vītne kokam
Bremžu disku tīrītājs

s4-2.5x25/9

7,7
7,8
7,9
7,1
7,11

Cements
Cements
Drāšu birste ar metāla sariem
Eļļa WD - 40 aerosolā
Gultņu smēre

7,12

Iekraušanas ķēde D20

7,13

Iekraušanas ķēde D22

7,14
7,15

Iepakošanas plēve rullī
Ierobežojošā lente

25 cm
110 -190 cm

plakana 20mm
plakana 25mm
plakana 35mm
plakana 50mm
plakana 60mm
plakana 75mm
apaļa 20mm
apaļa 25mm
apaļa 30mm
apaļa 35mm
apaļa 40mm
apaļa 45mm
plakana 100mm
plakana 120mm
24x32cm
31x35cm
hromēts, 60mm 30x30
4.5 x 60 mm
misiņa
s6-2.5x25/9
notīra putekļus, eļļu, dubļus un taukainas vielas no bremžu
klučiem, diskiem, cilindriem un balstiem. Nebojā gumijas
detaļas un blīves. Piemērots arī kā universāls tīrīšanas līdzeklis
jebkuru mehānisko detaļu attīrīšanai no eļļas un citiem
netīrumiem. 500 ml
M-400 maisos
M-500 maisos
Birstes garums 200 mm
Paredzēta atslēgu, eņģu eļļošanai , 150 ml
Antifrikcijas, daudzfunkcionālā, ūdensdroša smērviela,
paredzēta lietošanai visa tipa rites un slīdes gultņiem, zobratu
un citu pārnesumu šarniriem. 500 ml
Īsposmu iekraušanas ķēdes izgatavotas atbilstoši standartiem:
2006/42/EC; 98/37/EC, EN 818-2:1996+A1:2008
Īsposmu iekraušanas ķēdes izgatavotas atbilstoši standartiem:
2006/42/EC; 98/37/EC, EN 818-2:1996+A1:2008
Izmērs: 45cmx240 līdz300m. Biezums 20 mikr
75mmx500m sarkanbalta
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Auklas garums rullī vismaz 200 m

7,16
7,17
7,18
7,19
7,20
7,21
7,22
7,23
7,24

Kokvilnas saimniecības aukla
Līmplēve
Līstes ārējo stūru
Līstes logiem
Logu aizgriežamie
Logu pirkst. eņģes
Norobežojošā lenta
Pārvalks smilšu kastei
Savilcēji metāla

7,25
7,26
7,27
7,28
7,29
7,30
7,31
7,31
7,32
7,33

Savilcēji neilona (balts)
Savilcēji neilona (balts)
Savilcēji neilona (balts)
Savilcēji neilona (balts)
Savilcēji neilona (balts)
Savilcējs neilona (melns)
Savilcēji neilona (melns)
Stikls
Stūra leņķis
Stūra leņķis

2.5x50x50x50mm

7,34
7,35
7,36
7,37
7,38
7,39
7,40
7,41
7,43
7,44
7,45
7,46
7,47
7,49
8.
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8

Stūra leņķis
Stūra leņķis cinkots
Stūra leņķis cinkots
Stūra leņķis cinkots
Stūra lenķis
Stūra lenķis
Stūra lenķis
Stūra lenķis
Tāfeļu krāsa melna 1L
Tāfeļu krāsa zaļa 1L
Trikotāžas saimniecības aukla
Vīle rokas zāģu asināšanai
Kabeļu kanāls
Kabeļu kanāls
Kokmateriāli
Bērza finieris
Finiera saplāksnis
Finiera saplāksnis
Finiera saplāksnis
Finiera saplāksnis
Finiera saplāksnis
Koka kāts
Koka kāts

2.5x60x100x100mm

45cmx2m
20x20 2.4m PRIEDE
Līste logu iestiklošanai, 10 x10x2500

Sarkana/balta krāsa, platums: 75mm, garums: 500m.
4x4m
Platums 9 mm. Materiāls W1. Speciāli konstruēti izmantošanai
ar silikona gumiju un citiem mīkstiem šļūteņu materiāliem.
Atbilst DIN 3017. D10 - 36 mm.
140 - 160 x 3.2 - 4.8 mm
200 - 205 x 4.5 - 4.8 mm
4.8x310 mm
2.5x200mm
3.6x300mm
8.0x500mm
4.8x310 mm
1300x1600 biez. 4 mm
2.0x40x50x50mm

100x100x15mm
40x40x40mm biezums 1.5mm
65x65x25mm biezums 1.5mm
3.0x40x65x115 spec.301-101
64x91x91 2.5 301-005
2.0x20x60x60 300-102
2.0x20x100x100 300-104

Auklas garums rullī vismaz 200 m
H2, 125 mm
2m 18x18 balts
15x10
12x1250x 2500mm
10x1900x370mm
2x1250x362mm
14x880x360mm
15x1570x520mm
15x3000x570mm
D24/1500
D28/1800
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8,9
8,10
8,11
8,12
8,13
8,14
8,15
8,16
8,17
8,18
8,19
8,20
8,21
8,22
8,23
8,24
8,25

Koka kāts
Koka kāts ar vītni
Lata ēvelēta
Lata priedes
Lata priedes
Lata priedes
Lata priedes
Lata priedes
Līmēta koka plātne
Līmēta koka plātne
Līmēta koka plātne
OSB plāksnes
OSB plāksnes
OSB plāksnes
OSB plāksnes
OSB plāksnes
Saplāksnis

8,26

Saplāksnis

8,27

Saplāksnis

8,28

Saplāksnis

8,29

Saplāksnis

8,30

Saplāksnis

8,31
8,32
8,33
8,34
8,35
9
9,1
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
11
11,1

Saplāksnis (finieris)
Saplāksnis (finieris)
Saplāksnis (finieris)
Saplāksnis (finieris)
Saplāksnis (finieris)
Cauruļu izolācija
Izolācija
Izolācija
Cimdi
Adīti
Neilona
Neilona
Neilona
Neilona
Neilona
Baterijas
Baterijas

Pasūtītāja prasības
D38/1200
D24/1400
SHP 44x70x2700mm
15x40x2700mm
15x70x2700 Bezzaru Priede
20x45x2700mm
25x55x2700mm
45x45x2700mm
18x200x2400
18x400x1200mm
2500x300x18
8x 2500 x 1250 mm
9 x 2500 x 1250 mm
12 x 2500 x 1250 mm
16 x 2500 x 1250 mm
18 x 2500 x 1250 mm
Šķira BB 4mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan
ārpus tām, 1250x2500
Šķira BB 6-6.5mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās,
gan ārpus tām, 1250x2500
Šķira BB 12 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās,
gan ārpus tām, 1250x2500
Šķira BB 8 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās, gan
ārpus tām, 1250x2500
Šķira BB 15 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās,
gan ārpus tām , 1250x2500
Šķira BB 20 mm, neplaisā ekspluatācijas laikā, lietojot telpās,
gan ārpus tām, 1250x2500
Mitrumizturīgs, 12x1500x1500
Mitrumizturīgs, 15x1500x1500
Mitrumizturīgs, 21X1525X3050
Mitrumizturīgs, pelēks, 9X1220X2440
Mitrumizturīgs, pelēks, 9X1250X2500
35x6x2000PE
28x9x2000PE
Adīti cimdi ar abpus.PVH
Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 7. izm
Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 8. izm
Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 9. izm
Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 10. izm
Neilona cimdi ar poliuretāna klājumu 11. izm
AA
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11,2
11,3
12
12,1
11,2
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
13,10
13,11
14
14,1
14,2
14,3
15
15,1
15,2
15,3
15,4
16
16,1
16,2
16,3
16,4
17
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
17,10
17,11

Preču grupas / Preces
nosaukums
Baterijas
Baterijas
Karogi
Karogs
Karogs
Brīdinājuma zīmes, norādes
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Brīd.zīme
Kanāli, aksesuāri
Kanāls
Kanāls
Kanāls
Auto kopšanas piederumi un
ķīmija
Ledus sniega skrāpis
Slota
Autoķīmija
Autoķīmija
Blīvētāji
Blīve
Blīve
Blīve
Blīve
Cita sadzīves ķīmija
Atkaļķotājs
Tīrāmais līdzeklis
Tīrāmais līdzeklis
Ūdens mīkstinātājs
Tualetes bloks
Ūdens mīkstinātājs
Grīdas mazg.
Ķīmija
Grīdas mazg.
Grīdas ķīm
Grīdas ķīm

Pasūtītāja prasības
3R12 Longlife
AAA
Latvijas karogs 100x200 uz masta
Latvijas valsts karoga ar kātu
Uzlīme - Ar dzīvniekiem neienākt d15
Uzlīme Gājēju kustība aizliegta d10
Uzlīme "Ar riteni braukt aizliegts" d10
Uzlīme WC 10x10
Uzlīme WC vīriešu
Uzlīme WC sieviešu
Uzlīme WC simbols 10x10 melnbalta
Uzlīme Trauksmes poga 3 valodās 15x8
Uzlīme Pārsiešanas līdzekļi 10x10
Uzlīme 'Mašīnā suns"h12
Norāde Nesmēķēt 10m no ieejas 10x30
Kabeļa kanāls 5221 50mm/pelēks, grīdām
Kab.kanāls 2m 18x18 balts
Kab.kanāls 2m 30x25 balts

Skrāpis ar slotiņu 30cm
Sniega slotiņa ar skrāpi 63.5CM-90CM
Slēdzeņu atsaldētājs un eļļotājs 50ml
Silikona aerosols 400ml
Porolona blīvējums 10m
Blīvgumija ZOOM, "D",melna
Blīvgumija ZOOM, "P", balta
Blīvgumija D-profils 21*17 melna (50m)
Tilpums 0.5l
750ml C&F Citrus Bleach
750ml C&F Pine Bleach
1kg CALGON
KOLORADO Lilac
Sāls ūdens mīkstināšanai 25 kg.
Ķīmija RM 69 ASF,10l, universāls gridu
Līmes noņēmējs
Gr.mazg.līdz. 5l VICI
Parketa pulieris 1l PARQUET P.E.
Parketa ikd.tīrīt.1l Wash & Shine
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18
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
19
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
19,10
20
20,1
20,2
20,3
20,4

Gaismas ķermeņi
Galda lampa
Galda lampa
Galda lampa
Galda lampa
Galda lampa
Galda lampa
Ķerras, ratiņi, riteņi
Ritenis ķerai
Ritenis ķerai
Ritenis ķerai
Kamera riepai
Ritenis ķerai
Ratiņi
Ritenis riepai
Ritenis riepai
Ritenis ķerai
Ritenis ķerai
Pistoles
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.

20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
20,10
20,11
21
21,1
21,2
21,3
21,4
22
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
23
23,1

Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Pistole celt.
Plēves
Plēve
Plēve
Plēve
Plēve
Revīzijas lūka
Lūka
Lūka
Lūka
Lūka
Lūka
Žogi, stabi
Stabs

Pasūtītāja prasības

FITAL 11W G23 balts
TIM 25W E27 balta
SWAN 4.5W SMD LED melna
SWAN 4.5W SMD LED balta
EDDY 3.5W LED melna
EDDY 3.5W LED balta
Ritenis 10x3.5-4 met.gultn. 16mm ASS
Ritenis 13x4.0-6 16mm ASS
Ritenis 16x4.0-8 met.gultn. 16mm ASS
Kamera ritenim 4.00-8
Ritenis 16x4.0-8 met/gult/20mm ass
Maisu ratiņi nolok.platf. 150kg
Ritenis 125mm GR. GUM/MET 140kg
Ritenis 50mm GR. TPR 30kg
Ritenis PU 10-4.0 20x75 ASS
Ritenis 4.00-8 2PR ST-15 ar rull.gult.
Pistole silikonam
Karstlīmes stienīši 24gb (4-11.3mm)
Līmes pistole Stanley 6-GR20
Līmes pistole Steinel Gluematic un 500 g Cristal līmes stienīši
vai ekvivalents
Līmes pistole Gluematic 3002 vai ekvivalents
Pistole silikonam CXP941040100 skeleto vai ekvivalentsn
Pistole putām 301T8
Līmes pistole (40W)
Līmes pistole 11mm, 30/180 W
Līmes pistole 11mm, 20/200 W
Pistole silikonam P160
Plēve PE 3.0x0.2mkm nat.
Plēve 3.0x0.03 020303000PP
Plēve 6m 120mkr, 2g. siltumnīcas UV
Burbuļplēve 4mm (0.8mx5m,4kvm)
Plastm.lūka 20x30
Plastm.lūka 30x30
Met.lūka 20x30
Met.lūka 30x30
Met.lūka 10x15
Žoga stabs 2.0m ar gropi
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23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
24
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
25
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Pasūtītāja prasības
Stieple žogam 1.7mmx100m PVC

25,1
25,2
25,3

Stieple
Stieple
Stieple
Stieple
Stabs
Panelis
Savilcēji
Zīmuļi, marķieri
Marķieris melns
Marķieris
Marķieris
Marķieris
Zīmulis
Cirkulis
Krīts
Un citi materiāli, saimniecības
prec.
Trauks
Tejkana
Tejkana

25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
25,10
25,11

Telefons
Gludeklis
Cepeškrāsns
Žāvētājs
Tējkana
Tējkana
Svari
Mikseris

Radiotelefons Panasonic vai ekvivalents

25,12
25,13
25,14
25,15
25,16
25,17
25,18
25,19
25,20
25,21

Konsole
Konsole
Konsole
Konsole
Konsole
Āķis
Turētājs
Plaukts
Plaukts
Plaukts

Tērauda konsole 100x125mm balta (5.14)

25,22
25,23
25,24
25,25

Konsole
Trauks
Āķis
Spogulis

Konsole BOW 200 SRMT 200x200

Stieple žogam 0.9mm 50m Zn
Stieple žogam 0.6mm 30m Zn
Stieple žogam 0.5/0.9mm
Kvadrātstabs 40x60mm 2.3m
Panelis 1.53x2.5m 50x200/4
Savilcējsaite 200x4.8, zaļa 100gb
Marķieris (spirta bazes) ūdens izturīgs
Audumam 0.7mm Artline melns
Audumam 0.7mm Artline sarkans
Audumam 0.7mm Artline zils
Namdara zīmulis 1gab
Atzīmētājcirkulis
Krīts skolas 10gb,3-šķautņu balts

Mērkrūze 1 L
El.tējkanna 1.7l Comfort HHB-1721 vai ekvivalents
El.tējkanna 1.7l Comfort ner.tēr./zaļa HHB-1721GR vai
ekvivalents
Gludeklis MPM MZE-10 vai ekvivalents
Cepeškrāsns MPM MPE-05/T
Matu žāvētājs balts, jauda 2300 W, 2 ātrumi
El.tējkanna 1.7l Sencor SWK 1740 vai ekvivalents
Elektr.tējkanna SENCOR SWK 1741 RD vai ekvivalents
Digitālie virt.svari Sencor SKS 4000 vai ekvivalents
Mikseris ar blendera funkc. 300W Concept SR3340 vai
ekvivalents
Tērauda konsole 200x250mm balta (5.14)
Tērauda konsole 250x300mm balta (5.14)
Tērauda konsole 300x350mm balta (5.14)
Alpha-line garder.konsole balta 250x200x30mm vai ekvivalents
Sienas āķis, 302x250x91 zila gum. U-Form.
Slēpju turētājs 40x130mm VZ/blau gum.
Plaukta balsti duplo (4gb)
Plaukta balsti duplo dzel. (4gb)
Stiprinājums plauktam Pelican M Klips NK 5-18mm vai
ekvivalents
BLITZBLANK ziepju trauks vai ekvivalents
Miniāķis ovāls, balts 57533
Spogulis RONDO-2 Andres vai ekvivalents
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Nr.p.k.

Preču grupas / Preces
nosaukums

Pasūtītāja prasības

25,26
25,27
25,28
25,29
25,30
25,31
25,32
25,33
25,34
25,35
25,36
25,37
25,38
25,39
25,40
25,41
25,42
25,43
25,44
25,45
25,46
25,47
25,48
25,49
25,50
25,51
25,52
25,53
25,54
25,55
25,56
25,57

Āķis
Āķis
Plaukts
Turētājs
Turētājs
Pakaramais
Pakaramais
Pakaramais
Pakaramais
Paklājs
Paklājs
Paklājs
Slēdzene
Aizbīdnis
Atslēga
Atslēga
Atslēga
Atslēga
Atslēga
Atslēga
Paskastīte
Paskastīte
Paskastīte
Paskastīte
Vannas
Paklājs
Paklājs
Segums
Segums
Paklājs
Paklājs
Insektu ķīm

Āķis HPU 160 Hak 160x200

25,58
25,59
26,59
27,59
28,59
29,59

Insektu ķīm
Insektu ķīm
Insektu ķīm
Insektu ķīm
Lukturīts
Lukturīts

Maisiņš pret kodēm lavandas N1 Aeroxon vai ekvivalents

Āķis HMU 90 Hak 90x30
Stikla plaukts 600X150
Dvieļu turētājs 54cm
Dvieļu turēt.dub.51cm
Dvieļu pakaramais
Dvieļu pakaramais
Pakaramais/ 2 koka āķi
Pakaramais /koka (80) 1923CS
Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, zils vai ekvivalents
Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, zaļš vai ekvivalents
Vannas paklājs PLEASURE 80x40cm, rozā vai ekvivalents
Piekaramā slēdzene 60mm, 3 atslēgas
Iekaļams aizbīdnis durvīm 160mm, cink. 128/16 Zn
Piek.atslēga STAND 120D vai ekvivalents
Piek.atslēga STAND/HI 140DLF vai ekvivalents
Piekaramā atslēga ar garo cilpu 38mm 3atsl.
Piekarama atslēga 58mm L 3atsl.blist.
Pastkastīte atslēga 20mm
Piekar.atslēga 70mm, 3 atsl.
Pastkastīte 360x260x80mm, grafita
Pastkastīte 360x260x80mm, brūna
Pastkastīte 400x250x100mm, brūna
Pastkastīte 380x320x105mm, grafita
Vannas ist.paklājiņš 65cm
Paklājs gumijas Domino 22mm 80x120cm vai ekvivalents
Paklājs gumijas Domino 22mm 100x150cm vai ekvivalents
Gr.segums ALMONTE/Texflor/064 3.0m vai ekvivalents
Gr.segums Trinity 0185 4.0m vai ekvivalents
Paklājs 90cm 37 šok.brūns
Paklājs 90cm 27 t.pelēks
Piekariņš pret kodēm ilgas iedarbības N2 Aeroxon vai
ekvivalents
Mušu tīkliņš logiem, melns, STANDART 55672 vai ekvivalents
Maisiņš pret kodēm lavandas N1 Aeroxon vai ekvivalents
Mušu tīkliņš logiem, melns, STANDART 55672 vai ekvivalents
Lukturis ARCAS ARC-9xLED vai ekvivalents
Lukturis LA-07, 7 LED, lādējams ar k-dakšu vai ekvivalents
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Instrumenti
Nr.p.k.

1
2

Preču grupas / Preces
nosaukums
Kroņurbju komplekts volframa
ar centrējamo urbi.
Kroņurbju komplekts, ar
rūdītiem zobiem, ar
centrējamo urbi.

Pasūtītāja prasības
Komplekts 4 gb. Ø 33-53-67-73 mm. Urbšanai betonā
Komplekts 5gb. Ø 60-67-74-81-92 mm. Urbšanai
koka, plastikātu, sausa apmetuma loksnes.

Zāģis kokam

Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem,
trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu
rokturis ar 45º un 90º leņķi.

Zāģis kokam

Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem,
trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu
rokturis ar 45º un 90º leņķi.

5

Zāģis kokam

Rokas zāģis kokam ar smalkiem rūdītiem zobiem,
trīspusīgs zobu asinājums, plastmasas divkomponentu
rokturis ar 45º un 90º leņķi.

6

Zāģis metālam

Zāģis metāla zāģēšanai ar ergonomisku plastmasas
rokturi, asmeņa garums 12'' / 30 cm.

Skrūvgriežu komplekts

Skrūvgriežu komplekts: SL 3.5x75 mm, 4x100 mm,
5.5x125 mm; 3.5x100 mm; PH 1x100 mm, PH 2x100
mm; Strāvas pretestība 1000V. Ergonomiska,
divkomponentu rokturis no ABS. Asmens izgatavots
no izturīga tērauda. Sertifikāti: GS TÜV, VDE

8

Skrūvgriežu komplekts

Skrūvgriežu komplekts: SL 4x75 mm, 5.5x100 mm,
6.5x125 mm, 6.5x150 mm, PH 0x75 mm, PH 1x100
mm, PH 2x125 mm. Ergonomiska, divkomponentu
rokturis no ABS. Asmeņa materiāls CrV.

9

Plakanknaibles

Plakanknaibles kombinētas. Izgatavotas no izturīga
tērauda.

10

Plakanknaibles

Plakanknaibles kombinētas. Izgatavotas no izturīga
tērauda.

11

Sānu knaibles

Sānu knaibles, tērauds - CrV 55,Atbilst standartam
DIN 5746

12

Apaļknaibles

13

Metāla šķēres

14

Cirvis

15

Ēvele

16

Urbis metālam

Rokas ēvele, metāla.
Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

17

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

18

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

3

4

7

Apaļknaibles. Izgatavotas no izturīga tērauda.
Metāla šķēres (taisnam griešanas virzienam) ar
taisniem asmeņiem metāla lokšņu griešanai.
Izgatavotas no izturīga tērauda.
Namdaru cirvis, rokturis - riekst. "Carbon steel".
Atbilst standartam DIN 5131, Sertifikāts GS TÜV.
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19

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

20

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

21

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

22

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

23

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

24

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS-G, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

25

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS Co 5%, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

26

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS Co 5%, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

27

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS Co 5%, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

28

Urbis metālam

Urbis metālam - HSS Co 5%, (DIN 338, "Fully ground",
"split point")

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

33

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

34

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

36

Urbis betonam

Urbis betonam, triecienurbmašīnai no augsti izturīga
metāla, paredzēts urbšanai ķieģelī, betonā, marmorā.

37

Stikla un flīžu urbis

38

Seškanšu atslēgu komplekts

29

30

31

32

35

Stikla un flīžu urbis
Seškanšu atslēgu komplekts ar plastmasas turētāju.
Izmērs: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0

35

Skrūvgrieža rokturis.

Skrūvgriezis ar reversu mehānismu. Ar uzgaļiem SL - 3
gab., PH - 3 gab., TX - 2 gab.

Kombinēto atslēgu komplekts

Kombinēto atslēgu komplekts. Izmēri: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm ar U-veida profila
satvērienu, otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

41

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

42

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

49

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

50

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

39

40

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

36

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

56

Uzgriežņu atslēgas

Kombinētas atslēgas ar U-veida profila satvērienu,
otra galā ar 15º leņķi ar "zvaigznītes" 12 punktu tipa
profilu. CrV, satīna. Vienāds izmērs abos galos.

57

Muciņu atslēgas rokturis

Atslēgas rokturis, izgatavots no CrV tērauda ar
virziena maiņas funkciju. 24 zobi. Gumijas rokturis.

58

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3120

59

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3121

60

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3122

61

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3123

62

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3124

63

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3125

64

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3126

65

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3127

66

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3128

67

Muciņa

Muciņa 1/2”, izgatavota no Chrome- Vanadium
sakausējuma metāla CrV-50BV30, DIN-3129

68

Universāla uzgriežņu atslēga

Uzgriežņu atslēga, pašfiksējošas knaibles no chrome
vanadium tērauda

69

Universāla uzgriežņu atslēga

Uzgriežņu atslēga, pašfiksējošas knaibles no chrome
vanadium tērauda

70

Stellatslēga

Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no
izturīga tērauda.

71

Stellatslēga

Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no
izturīga tērauda.

72

Stellatslēga

Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no
izturīga tērauda.

73

Stellatslēga

Bīdāma uzgriežņu atslēgas ar mm skalu, izgatavota no
izturīga tērauda.

74

Roratslēga

Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium
sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV.

75

Roratslēga

Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium
sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV.

76

Roratslēga

Roratslēga S-tips, izgatavota no Chrome-Vanadium
sakausējuma metāla CrV, Sertifikāts GS TÜV.

55

37

Līmeņrādis

Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem
mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts
alumīnijs, precizitāte 1 mm/m.

Līmeņrādis

Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem
mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts
alumīnijs, precizitāte 1 mm/m.

79

Līmeņrādis

Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem
mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts
alumīnijs, precizitāte 1 mm/m.

80

Līmeņrādis

Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem
mehāniskiem rādītājiem no polikarbonāta. Anodēts
alumīnijs, precizitāte 1 mm/m.

81

Līmeņrādis

Alumīnija līmeņrādis aprīkots ar 3 vietās izvietotiem
mehāniskiem radītājiem no polikarbonāta. Anodēts
alumīnijs, precizitāte 1 mm/m.

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Betona rīvdēlis
Skrūvspīles
Skrūvspīles
Lauznis 243
Lauznis 283
Metāla griežamais disks
Metāla griežamais disks
Metāla griežamais disks
Metāla griežamais disks
Metāla griežamais disks
Dimanta ripa (disks)
Akmens griežamais disks
Akmens griežamais disks
Akmens griežamais disks

96

Metāla zāģa asmens

Plastmasas betona rīvdēlis
Pagriežamās skrūvspīles izgatavotas no metāla
Pagriežamās skrūvspīles izgatavotas no metāla
Naglu vilcējs, ovālais profils. šķēlums 29x16 mm
Naglu vilcējs, ovālais profils. šķēlums 30x16 mm
Paredzēts tērauda un metāla griešanai
Paredzēts tērauda un metāla griešanai
Paredzēts tērauda un metāla griešanai
Paredzēts tērauda un metāla griešanai
Paredzēts tērauda un metāla griešanai
Paredzēta flīžu un akmens griešanai
Paredzēta flīžu un akmens griešanai
Paredzēta flīžu un akmens griešanai
Paredzēta flīžu un akmens griešanai
Paredzēts tērauda un metāla griešanai. Tips RAMa,
tērauds - 75, 24 zobi uz 1"

97
98
99

Leņķu slīpmašīna, el.
Leņķu slīpmašīna, el.
Slīpdisks metālam
Akumulatora skrūvgriezis urbjmašīna.

D 125mm, 860W
D 230mm, 2100W
Paredzēts metāla griešanai. 12200 apgr./min.
14.4 V, automātiskā patrona 10 mm, ar 2
akumulatoriem.

Perforators,
triecienurbjmašīna

600 W, automātiskā patrona 13 mm, reversa funkcija.

77

78
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38

Augstspiediena mazgāšanas iekārta, Spiediens
bar/MPa: 20-160/2-16
Caurplūde l/h: 600
Ražība - mazgāšanas laukums m2: 60
Jauda kW (220 V / 50 Hz): 3,0
Maksimālā ūdens temperatūra: 60 °C
Svars: 19 kg
Augstspiediena šļūtene: 10 m
Izmēri mm (GxPxA) : 463x330x667
Komplektā: Full Control Power pistole, rokturis ar
šļūtenes uztīšanas rulli ērtai transportēšanai, Plug 'n'
Clean sistēma, ūdens iesūkšanas sistēma, VarioPower uzgalis, netīrumu frēzes uzgalis

102

Augstspiediena mazgāšanas
iekārta

103

Putekļu sūcējs

104
105
106

Flīžu griezējs
Figūrzāģa asmens
Griezējs stiklam

107

Kalts kokam

Flīžu griežamā ierīce. 500 mm, Ø 22x6x2 mm, 0-90°
Zāģa asmeņu komplekts 5 gab. HCS
Stikla griezējs, ar koka rokturi
Kaltu komplekts 8-10-16-20-25 mm. Izgatavotas no
izturīga tērauda. Divkomponentu rokturis no ABS

108

Uzgalis skrūvgriezim

Uzgalis PHILLIPS 1/4" PH 2, L-25 mm,S2 tērauds 58-62
HRC
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Uzgalis skrūvgriezim

Uzgalis PHILLIPS 1/4"
58-62 HRC

PH 1, L-50 mm,S2 tērauds
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Uzgalis skrūvgriezim

Uzgalis PHILLIPS 1/4"
58-62 HRC

PH 2, L-50 mm,S2 tērauds

Sausā un/vai mitrā tīrīšanas funkcija, ne mazāk kā
1000 W

Uzgaļi dažāda veida,S2 tērauds 58-62 HRC

112
113

Skrūvgriežu uzgaļu komplekts
+ Rokas skrūvgriezis
Universālās līmspīles
Universālās līmspīles

114

Krāsotāju suka

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Ķelle apmetuma
Ķelle apmetuma
Pagarinātājs spole
Pagarinātājs spole
Pagarinātāji
Pagarinātāji
Pagarinātāji
Pagarinātāji
Pagarinātāji
Pagarinātāji
Koka āmuri kantainie
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Mērlentes

Ķelle nerūsējošā
Ķelle nerūsējošā
Pagarinātājs-spole, ūdensizturīgs
Pagarinātājs-spole, ūdensizturīgs
ar ieslēgšanas slēdzi, ar četrām rozetēm
ar ieslēgšanas slēdzi, ar piecām rozetēm
ar ieslēgšanas slēdzi, ar sešām rozetēm
ar ieslēgšanas slēdzi, ar četrām rozetēm
ar ieslēgšanas slēdzi, ar piecām rozetēm
ar ieslēgšanas slēdzi, ar sešām rozetēm
Koka āmurs jumiķu darbiem.
Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām;
pastiprināts magnēta gals
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Mērlentes

Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām;
pastiprināts magnēta gals

111

Krāsotāju suka 80-175 mm, ar polipropilēna sariem,
koka korpuss, plastmasas rokturis
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Mērlentes

Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām;
pastiprināts magnēta gals
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Mērlentes

Mērlente ar magnētu, Tērauda; ar bloķēšanas pogām;
pastiprināts magnēta gals
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Āmurs metāla

Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis,
gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV.
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Āmurs metāla

Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis,
gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV.
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Āmurs metāla

Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis,
gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV.
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Āmurs metāla

Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis,
gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV.
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Āmurs metāla

Atslēdznieka āmurs. Koka rokturis diškabārdis,
gumijas ieliktnis. Sertifikāts GS TÜV.

Vīļu komplekts kokam

200 mm tērauda asmeņi ar koka 52 mm rokturiem,
plakana, apaļa, pusapaļa, kvadrātveida, trīsstūrveida,
parastā asinājuma formas. TÜV/GS apstiprinājums
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Vīļu komplekts metālam

200 mm tērauda asmeņi ar plastmasas 52 mm
rokturiem, plakana, apaļa, pusapaļa, kvadrātveida,
trīsstūrveida, parastā asinājuma formas
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Putu pistole

Pistole montāžas putām, celtniecības darbiem
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Pistole kniedēm

Kniedējamās spīles. Metāla korpuss, kniežu izmēri:
2.4; 3.2; 4.0; 4.8 mm
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Instrumentu kastes

Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 12", 31 x 17
x 13 cm
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Instrumentu kastes

Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 16", 41 x 21
x 19 cm
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Instrumentu kastes

Instrumentu kaste celtniecības darbiem. 20", 51 x 26
x 23 cm
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Elektriskais roku žāvētājs

Ieslēdzas uz sensora. Izgatavots no triecienizturīgas
ABS plastmasas. Krāsa: balta. Svars: 2.5kg, trokšņu
līmenis: 75dB, žāvēšanas laiks: 25-30sek. Platums:
25.2cm, augstums: 27.3cm, dziļums: 20.7cm. Vai
ekvivalents.

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Automātiskais matu žāvētājs
Eļļas radiators
Eļļas radiators
Elektriskais sildītājs
Elektriskais konvektors
Elektrības taimeris ārtelpai
Elektrības taimeris iekštelpām
Led prožektori ar sensoru
Led prožektori ar sensoru
Led prožektori ar sensoru
Elektriskais konvektors

JXG -2000A vai ekvivalents

ar ventilatoru
1500w , 600x440x80mm
Elektrības padeves taimeris DT IP44 V2
Elektrības padeves taimeris DT V2
Led prožektori ar sensoru 10 w
Led prožektori ar sensoru 30 w
Led prožektori ar sensoru 50 w
1500w , 600x440x80mm

40

Iesūkšanas jauda 240l/min , motora jauda
1.5kw/230v, maks. spiediens 8.bar

153

Gaisa kompresors

154
155

Gaisa kompresors
Skavotājs, naglotājs

156

Kompresora gaisa piederumi

motora jauda 1.5kw/230v, maks. spiediens 5.bar
Pneimatiskā naglu pistole/skavotājs
Automašīnas riepas uzgaļu pistole un gaisa spiediena
pistole
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Elektriskais konvektors

Pneimatiskais skavotājs
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Santehnika
Nr.p.k.
1.
1.1
1,2
1,3
1.1
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14

Preču grupas / Preces nosaukums

Pasūtītāja prasības

Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve
Saskrūve

Cink. ie./ie. vītne 1/2
Cink. ie./ie. vītne 3/4
Cink. ie./ie. vītne 1
Cink. a ie./ie. vītne 1 1/4
Cink. ie./ie. vītne 1 1/2
Cink. ie./ie. vītne 2
Cink. a ie./ār. vītne 1/2
Cink. ie./ār. vītne 3/4
Cink. ie./ār. vītne 1
Cink. ie./ār. vītne 1 1/4
Cink. ie./ār. vītne 1 1/2
Cink. ie./ār. vītne 2
blīve 1/2
blīvei 3/4
blīve i 1
blīve 1 1/4
blīve 1 1/2
blīvei 2

Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava
Uzmava

Čuguna uzmava 1/2'' (270)
Čuguna uzmava 3/4'' (270)
Čuguna uzmava 1'' (270)
Čuguna uzmava 11/4'' (270)
Čuguna uzmava 11/2'' (270)
Čuguna uzmava 2'' (270)
Čuguna uzmava 21/2'' (270)
Čuguna uzmava 3'' (270)

Ventīļi
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- garais rokturis
Ventiļi- tauriņrokturis
Ventiļi- tauriņrokturis

ventilis lodveida ie.vītne D1/2
ventilis lodveida ie.vītne D3/4
ventilis lodveida ie.vītne D1
ventilis lodveida ie.vītne D1 1/4
ventilis lodveida ie.vītne D1 1/2
ventilis lodveida ie.vītne D2
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1/2
ventilis lodveida ie./ār.vītne D3/4
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1 1/4
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1 1/2
ventilis lodveida ie./ār.vītne D2
ventilis lodveida ie.vītne D1/2
ventilis lodveida ie.vītne D3/4
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Nr.p.k.

Preču grupas / Preces nosaukums

Pasūtītāja prasības

3,15
3,16
3,17
3,18
4.
4,1
4,2
4,3
4,4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Ventiļi- tauriņrokturis
Ventiļi- tauriņrokturis
Ventiļi- tauriņrokturis
Ventiļi- tauriņrokturis

ventilis lodveida ie.vītne D1
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1/2
ventilis lodveida ie./ār.vītne D3/4
ventilis lodveida ie./ār.vītne D1

Nosegarmatūra
Garais rokturis
Garais rokturis
Garais rokturis
Garais rokturis

rokturis ventilim (alumīnija) D1/2-3/4
rokturis ventilim (alumīnija) D1
rokturis ventilim (alumīnija) D1 1/4
rokturis ventilim (alumīnija) D1 1/2 - 2

Pievadi
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2

lokanais pievads ie.vītne 30cm
lokanais pievads ie.vītne 40cm
lokanais pievads ie.vītne 50cm
lokanais pievads ie.vītne 60cm
lokanais pievads ie.vītne 70cm
lokanais pievads ie.vītne 80cm
lokanais pievads ie.vītne 90cm
lokanais pievads ie.vītne 100cm
lokanais pievads ie.vītne 120cm
lokanais pievads ie.vītne 150cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 30cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 40cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 50cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 60cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 70cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 80cm

5.17.

Pievads D 1/2

lokanais pievads ie./ār.vītne 90cm

5.18.
5.19.
5.20.
6.
6.1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
7.
7,1
7,2

Pievads D 1/2
Pievads D 1/2
Pievads D 1/2

lokanais pievads ie./ār.vītne 100cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 120cm
lokanais pievads ie./ār.vītne 150cm

Stiprinājumi cauruļu
Metāla ar skrūvi un dībeli
Metāla ar skrūvi un dībeli
Metāla ar skrūvi un dībeli
Metāla ar skrūvi un dībeli
Metāla ar skrūvi un dībeli
Metāla ar skrūvi un dībeli
Santehnika, podi, izlietens
Klozetpods
Klozetpods

stiprinājums ar gumiju D15
stiprinājums ar gumiju D20
stiprinājums ar gumiju D25
stiprinājums ar gumiju D32
stiprinājums ar gumiju D40
stiprinājums ar gumiju D50
pods kompakt 90°
pods kompakt 45°

43

Nr.p.k.
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
7,1
7,11
7,12
7,13
7,14
7,15
7,16
8.

Preču grupas / Preces nosaukums

Pasūtītāja prasības
pods kompakt ar taisno izvadu grīdā
izlietne
wc poda ieplūdes mehānisms (universāls)
wc poda izplūdes mehānisms (universāls)

Klozetpods
Izlietne

8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

Pieplūdes meh
Izplūdes meh
Ūdens krāns
Ūdens Krāns
Ūdens Krāns
Ūdens Krāns
Gultņu smēre
Nipelis
Nipelis
Skrūves
Izlietne
Izlietne
Kanalizācijas caurules un
savienojumi
Korķis
Pāreja
Līkums
Korķis
Caurule
Caurule
Caurule
Caurule
Līkums

8,10

Līkums

Līkums 450 ,D101

8,11

Līkums

Līkums 350 ,D102

8,12

Līkums

Līkums 900 ,D103

8,13

Līkums

Līkums 150 ,D104

9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
9,10
9,11
9,12
9,13

Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi

Šļūtene 6bar 50mm
Smidzinātājs 500ml
Smidzinātājs 450ml
Smidzinātājs 300ml(350)
Lejkanna 2 l
Lejkanna 10 l
Lejkanna 2.5l
Uzgalis gludām virsmām14-19mm
Smidzināš.uzgalis
Uzgalis ar 1/2"i un 3/4"i adapteri
Pievienotājs ar aquastop 1/2"
Pievienotājs ar aquastop 1/2''
Pievienotājs ar aquastop 3/4''

Dušas jaucējkrāns ar klausuli
Ūdenskrāns
Jaucējkrāns P18
Jaucējkrāns Trio
Jaucējs SA1617CR
Nipelis DN2"x11/4" ār/ ār
Nipelis DN40x32 ār/ār
skrūves wc poda stiprinājumam
Saimniecības izlietne, 435x500 mm, balts
Virtuves izlietne 49x45.5cm, nerūsējošāis tērauds

Korķis DN50
HT garā pāreja 40/32
HT balts līkums 32/88gr
Korķis D32
HT balta caurule 32x250
Pelēka D100 1m
Pelēka D100 2m
Pelēka D100 3m
Līkums 150 ,D100
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Nr.p.k.
9,14
9,15
9,16
9,17
9,18
9,19
9,20
9,21
9,22
9,23
9,24
9,25
9,26
9,27
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
11,10
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
11,20

Preču grupas / Preces nosaukums

Pasūtītāja prasības
Pievienotājs 1/2"
Pievienotājs 3/4''
Savienotājs 2 līnijām
Savienotājs trim līnijām
Uzgalis ar 3/4'' (ā) vītni
Laistītājs (113m²)
Laistītājsuz spraudņa (397m²)
Laistīšanas pistole
Uzgalis ar 1/2''(i) un 3/4''(i) adapteri
Rati šļūtenei (65m)
Ratiņi
Laist.pistole
Šļūtene D25mm 50m
Šļūtene 1/2"(50m)

Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Laistīšanas ierīces un piederumi
Lokanie pievadi
Izvads
Pievads
Pievads
Pievads
Pievads
Pievads
kanāls
Maisītāji, rezerves daļas
Jaucējkrāns
Jaucējkrāns
Maisītājs
Krāns
Krāns
Krāns
Krāns
Sietiņš
Krāns
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas
Rezerves daļas

Veļas maš.izvads 250cm
Veļas maš.pievads 150cm
Lok.piev.FF 20 ST nerūs.tēr.
Lok.piev.FF 80 ST nerūs.tēr.
Pievads 0.35 10mm-1/2F
Pievads 0.35L 10mm-1/2F 108
Kab.kanāls 2m 30x25 balts
Izlietnes jaucējkrāns
Virt.jaucējkrāns
Virt.maisītājs T-33
Krāns vienam ūd.no sienas 15cm
Krāns vienam ūd.no sienas 15cm
Izlietnes krāns 215/C 9/15
Virtuves izl.krāns
Sietiņš krānam ar ārējo vītni, hrom.
Virtuves krāns no sienas
Pārslēdzējs MG-589, hrom.
Izteka vannas kranam 068 NT 200mm
Izteka vannas krānam 068 NT 300mm
Izteka kranam liekta 075-200 NT
Dušas krāns bez komplekta MG-1940
Dušas uzgalis T-88-1
Keramikas izlietnes maisītājs Havek
Virtuves izlietnes maisītājs ar augsto snīpi Havek
Maisītājs P-20 Star 230mm virt.izl.
Maisītājs P-20 virt.izl. 230mm
Maisītājs P-18 izlietnei
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Nr.p.k.

Preču grupas / Preces nosaukums

Pasūtītāja prasības

12

Santehnikas piederumi

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13

Pasta
Smēre
Pakojums
Pakojums
Pakojums
Hermētiķis
Hermētiķis
Gāze
Gāzē
Blīves Gumijas

pasta savienojumu blīvēšanai 250gr.
kanalizācijas smēre 250gr.
lini 100gr.
lenta FUM
izolācijas lenta 50mmx50m
silikons santehniskais
silikons santehniskais
gāzes balons C200
gāzes balons Multigas 600ml

13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
13,10
13,11
13,12

Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas
Blīves Gumijas

blīve 1/2
blīve 3/4
blīve 1
blīve 1 1/4
blīve 1 1/2
blīve 2
blīve 1/2
blīve 3/4
blīve 1
blīve 1 1/4
blīve 1 1/2
blīve 2
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3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/09, noteikumiem

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tehniskais – finanšu piedāvājums ir pieejams MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada
Domes mājaslapas sadaļā “Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/iepirkumi-2017/
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/09, noteikumiem

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas
dienas ir pieredze remontdarbu materiālu piegādē. Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz
3 (trīs) līgumus, kas atbilst šī Iepirkuma rezultātā noslēdzamajam līgumam pēc:
a) satura – remontdarbu materiālu piegāde;
b) apjoma – katra līguma summa ir 30 000,00 EUR bez PVN;
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi
īsākā laikā.
Nr.p.k.

Preču nosaukums
(remontdarbu
materiāli)

Līguma izpildes periods

1.
2.
3.
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Līguma summa EUR
bez PVN

Pircēja
nosaukums,
kontaktpersona,
tālrunis

5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/09, noteikumiem

/LĪGUMA PROJEKTS/
LĪGUMS Nr. 13-2/______-2017
par remontdarbu materiālu piegādi
Mārupes novada Dome, nod. maks.reģ.Nr.90000012827, turpmāk tekstā saukta
Pircējs, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības
nolikuma pamata, no vienas puses, un
___________, turpmāk saukts Pārdevējs, tās _____________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”,
pamatojoties uz iepirkuma “Remontdarbu materiālu piegāde”, identifikācijas Nr. MND
2017/09 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.
Līguma priekšmets
Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod, piegādā/izsniedz remontdarbu materiālus (turpmāk –
Preces), saskaņā ar Līgumu un Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
Ar kvalitatīvu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst konkrētajam preču
veidam paredzētajām prasībām, Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai
specifikācijai.
Pārdevējs nodrošina iespēju piegādāt Preces Mārupes novada administratīvās teritorijas
robežās un izsniegt Preces ________________________(piedāvājumā norādītā adrese).
Pircējs pasūta Preces pēc vajadzības un tam nav pienākums veikt Preču pasūtījumu par
visu Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu.
Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces, kas nav norādītas _________________, par veikala
cenām, kas ir norādītas uz cenrāža, papildus saņemot Piegādātāja noteikto atlaidi
___ (_________)% apmērā, nepārsniedzot Līguma 3.1. punktā noteikto summu.
Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātāja iegādāties arī citus remontdarbu materiālus, kuru
patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz Līguma
slēgšanas brīdi.

2.
Preces piegādes un izsniegšanas kārtība
2.1. Pircējs pēc nepieciešamības pasūta Preci atsevišķu partiju veidā, nosūtot Pārdevējam
pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi ______________
un/vai telefoniski informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu, zvanot uz
tālr. nr. ______________, norādot:
2.1.1. Preces nosaukumu;
2.1.2. Preces daudzumu;
2.1.3. Preces piegādes vietas adresi;
2.1.4. Citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju.
2.2. Pieprasījumu drīkst veikt Pilnvaroto personu sarakstā (pielikums Nr.___) minētās
personas. Ja Pilnvaroto personu sarakstā (pielikums Nr.___) Pircējam ir nepieciešams
veikt izmaiņas, Pircēja kontaktpersona par to informē Pārdevēju, nosūtot Līguma 9.9.2.
punktā minētajai Pārdevēja kontaktpersonai e-pastu par izmaiņām Pilnvaroto personu
sarakstā. Izmaiņas Pilnvaroto personu sarakstā stājas spēkā dienā, kad Pircējs ir šajā
punktā noteiktā kārtībā informējis Pārdevēju
2.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz
Līguma 2.1. punktā norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi no pirmdienas līdz
piektdienai, no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00.
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2.4. Ja kopējā pasūtījuma summa ir vai pārsniedz 100,00 EUR (viens simts euro un
00 centus) t.sk. PVN, Pārdevējs Preci uz sava rēķina piegādā uz Pircēja Pieprasījumā
norādīto adresi __ (___________) darba dienu laikā no Pircēja Pieprasījuma nosūtīšanas
dienas (pieprasījumu izdara uz elektroniskā pasta adresi un/vai telefoniski informējot
par pieprasījuma nosūtīšanu). Pārdevējs nodrošina Preces piegādi katru nedēļu darba
dienās (pirmdiena - piektdiena) no plkst. 8:00 līdz 18:00.
2.5. Pārdevējs pēc Pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pircējam Preci norādītājā
adresē___________________ ___ (__________) darba dienu laikā no Pieprasījuma
izdarīšanas brīža. Pārdevējs Preču izsniegšanu nodrošina darba dienās (pirmdiena –
piektdiena) no plkst. 8:00 līdz 18:00, neatkarīgi no pasūtījuma summas.
2.6. Konkrētu Preces piegādes/izsniegšanas laiku Pārdevējs rakstiski un telefoniski saskaņo
ar Pircēju pirms piegādes/izsniegšanas.
2.7. Preces nodošanu Pircējam apstiprina Preces pavadzīme, kuru paraksta abas Puses
Preces saņemšanas dienā.
2.8. Pārdevējs piegādā/izsniedz Preci ražotāja standarta iepakojumā un marķējumā,
izsniedzot Preces sastāvu, lietošanas instrukciju, uzglabāšanas un garantijas noteikumus
latviešu valodā;
2.9. Pārdevējs Preces pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, vienas vienības cenu, kopējo
vienību skaitu, summu, Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu un Preces
piegādes/izsniegšanas adresi.
2.10. Pircējs ir tiesīgs pirms Preces pieņemšanas to pārbaudīt un nepieņemt, neparakstot
Preces pavadzīmi, ja Prece nav Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē
norādītajam atbilstoša. Šajā gadījumā Pārdevējs 2 (divu) darba dienu laikā uz sava
rēķina piegādā Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē norādītajam atbilstošu
Preci.
3.
Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz
__________ EUR (____________________________).
3.2. Līguma summu nedrīkst pārsniegt un Līguma izpildes laikā Pārdevējs ____________
norādītās cenas nedrīkst paaugstināt. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, piegādes un
izkraušanas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN,
kas tiek piemērots Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā), nodevas un citas izmaksas,
kas saistītas ar Preci un tās piegādi.
3.3. Pārdevējs, izrakstot Preces pavadzīmi, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Pavadzīme tiek izrakstīta atsevišķi katrai Pasūtītāja
struktūrvienībai, atbilstoši Pasūtītāja grāmatvedības norādījumiem.
3.4. Pircējs samaksā par katru piegādāto un saņemto Preces partiju 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā:
3.4.1. ja Pieprasījumu veikusi Līguma 2.2. punktā noteiktā persona;
3.4.2. ja Prece ir Līguma noteikumiem un/vai Preces pavadzīmē norādītajam atbilstoša.
3.5. Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tiek veikta
EUR (euro) ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.
3.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par
Preci uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.
3.7. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
3.8. Ja Pārdevējs piegādājis vai izsniedzis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci,
norēķināšanās par piegādāto Preci notiek pēc tās apmaiņas pret Līguma noteikumiem
atbilstošu Preci.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.
Garantijas saistības
Pārdevējs uzņemas garantijas saistības ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no
attiecīgās Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā Pārdevējs
nodrošina, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti un pilnīgas
lietošanas īpašības.
Ja 4.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma
noteikumiem, nav vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, tad Pircējs 3
(trīs) darba dienu laikā nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju un uzaicina Pārdevēju
Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par Preces konstatētajiem
trūkumiem (turpmāk – Akts). Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircēja norādītājā adresē
un termiņos, Pircējs ir tiesīgs sastādīt Aktu, pieaicinot neieinteresētu personu, un nosūtīt
sastādīto Aktu Pārdevējam.
Ja Pārdevējs nepiekrīt, ka Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstoša, tiek pieaicināts
eksperts. Eksperta izmaksas sākotnēji sedz Pārdevējs, bet ja izrādās, ka Pircējam nav
bijusi taisnība, tas Pārdevējam eksperta izmaksas atlīdzina.
Pārdevējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā noteiktā
Akta sastādīšanas uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret
Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kā arī pildīt Līguma 6.2. punktā noteiktās
sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.
Līguma 4.2. punktā noteikto pretenziju un/vai Aktu Pircējs nosūta Pārdevējam uz
elektroniskā pasta adresi ________________.
Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc,
ka Pircējs nav ievērojis saskaņā ar Līguma 2.8. apakšpunktu iesniegto Preces lietošanas
instrukciju un uzglabāšanas noteikumus.
5.

Pušu pienākumi

5.1. Pārdevējs:
5.1.1. pārdod, izsniedz vai piegādā un izkrauj Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas
kvalitātes Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.2. nodrošina Preču atbilstību _____________ noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem,
kā arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām vai vispāratzītiem standartiem;
5.1.3. nodrošina atlaižu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
5.1.4. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti, drošumu
un lietošanas īpašībām;
5.1.5. nodrošina pilnīgu Preču drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot
un uzņemas visu atbildību par Preču nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz preču
pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim;
5.1.6. pēc Pircēja pieprasījuma uzrāda Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi visā
Līguma izpildes laikā;
5.2. PIRCĒJS:
5.2.1. pieņem izsniegtās vai piegādātās Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās
Preces, ja tās izsniegtas vai piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.2. samaksā par izsniegtām vai pieņemtām Līguma prasībām atbilstošām,
kvalitatīvām Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā;
6.
Pušu mantiskā atbildība
6.1. Ja Pārdevējs nepiegādā un/vai neizsniedz Preci Līguma 2.4., 2.5., un 2.10. punktā
noteiktajos termiņos, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu
procentu) apmērā no termiņā nepiegādātās/neizsniegtās Preces partijas vērtības par
katru nokavēto dienu.
6.2. Ja Pārdevējs Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā neveic Līguma noteikumiem
neatbilstošas Preces nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, tad Pārdevējs
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no konkrētā Preces
pasūtījuma kopējās summas par katru nokavēto dienu.
Ja Pārdevējs nepiemēro Līguma 1.1 un 1.5. punktā noteikto atlaidi, tad Pārdevējs maksā
līgumsodu 3 % (trīs procentu) apmērā no Preces piegādes/izsniegšanas summas.
Ja Pārdevējs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 30 % (desmit
procentu) apmērā no Līguma atlikušās summas, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Pircēja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
Ja Pircējs neveic apmaksu Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par
pieņemto Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1. un 6.2. punktā noteiktajā kārtībā
aprēķinātā līgumsoda summa.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
7.
Nepārvarama vara
Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus
nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir,
dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un
pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī
citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas
apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā
darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas
varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas
radušās nepārvaramās varas dēļ.
Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā
Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.
Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses
ir tiesīgas vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba
dienas iepriekš.
Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura
veida zaudējumiem.

8.
Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas pie Pircēja, un ir
spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā,
kurš nosacījums iestājas pirmais.
8.2. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma
3.1. punktā noteikto summu. Kopējais Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 36 (trīsdesmit
sešus) mēnešus.
8.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties.
8.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, samaksājot Pircējam Līguma
6.4. punktā noteikto līgumsodu. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez
Pārdevēja piekrišanas šādos gadījumos:
8.4.1. ja Pārdevējs nepiegādā Preci 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma 2.4., 2.5., 2.10. un
4.4. punktā noteiktajiem termiņiem;
8.4.2. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes piegādājis un/vai izsniedzis Līguma prasībām
neatbilstošu Preci;
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8.4.3. ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Pircējam nepieciešamo preču sortimentu, saskaņā
ar Līguma pielikumu.
8.5. Līguma 8.4. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā)
dienā pēc Pircēja paziņojuma par izbeigšanu (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
8.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 8.4. punktu, Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā
noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.

9.
Citi noteikumi
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai
tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījušas abas Puses.
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 9.1. punktā noteiktajā
kārtībā.
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu noteikumiem.
Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu
spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķiem
un saturam atbilstošiem noteikumiem.
Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses un bankas
rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot
ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi
ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
Katra Puse apņemas 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par savas
adreses vai rekvizītu maiņu.
Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās
personas:
9.9.1. no Pircēja puses – _______________________, elektroniskā pasta adrese:
__________________, kontakttālrunis: _________________;
9.9.2. no Pārdevēja puses - _______________________, elektroniskā pasta adrese:
__________________, kontakttālrunis: _________________.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (__________) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.
Pielikumā:
10.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PIRCĒJS:
Mārupes novada Dome \
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov.,
LV-2167
AS “SEB banka” Āgenskalna filiāle
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5
Kontaktpersonas e-pasts un telefons:
________________________
/I. Punculis/
Līguma parakstīšanas datums
________________________

PĀRDEVĒJS:
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