IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2.1-19/18
Cēsis 2015. gada 04. martā
Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa
Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, tā Administrācijas
vadītājas Gunas Kalniņas-Priedes personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja Nolikuma (apstiprināts
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2007. gada 17. janvāra sēdē Nr.1, lēmums
Nr.1, ar grozījumiem (redakcija uz 2012. gada 21. novembri)) pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Officeday Latvia", vienotais reģistrācijas Nr.
40003249449, juridiskā adrese – "Piepilsētas", Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV2111, tās tirdzniecības nodaļas vadītāja Aleksandra Ozorņina personā, kurš rīkojas saskaņā ar
2015. gada 17. februāra pilnvaru Nr. 3.3/6, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
kā arī abas puses kopā vai katra atsevišķi, turpmāk saukti – Puses vai Puse, izsakot savu
gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Par kancelejas preču piegādi Vidzemes plānošanas reģiona
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2015/03, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pasūtītājs pasūta Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas Pasūtītājam par Līgumā nolīgto
atlīdzību, piegādāt kancelejas preces, turpmāk – Prece, stingrā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko
specifikāciju (Līguma 1.Pielikums), turpmāk – Tehniskā specifikācija, un Izpildītāja
Iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu (Līguma 2.Pielikums), turpmāk – Piedāvājums.
1.2. Līgums tiek finansēts no Pasūtītāja budžeta.
2.PAKALPOJUMA KVALITĀTE
2.1.Precei jāatbilst to darbību regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo, normatīvo aktu
prasībām, Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam, kā arī labas prakses
principiem.
2.2.Izpildītājs, pie Līguma slēgšanas ar savu parakstu parakstot Līgumu, apliecina, ka Izpildītāja
rīcībā uz Līguma slēgšanas brīdi atrodas un atradīsies arī visu Līguma izpildes laiku
pietiekošs skaits atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums
un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā
Līgumā nolīgtās saistības.
3.PAKALPOJUMA IZPILDES VIETA, TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA
3.1.Preces piegādes vieta – Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, un Cēsu iela
19-61, Valmiera, LV-4201, stingrā saskaņā ar Tehniskā specifikācijā norādītajiem
Pakalpojuma, tā atsevišķu daļu, izpildes termiņiem un norādīto kārtību.
3.2.Līguma termiņš noteikts trīs gadi no līguma spēkā stāšanas dienas vai līdz 5.1. punktā
noteiktās līgumcenas sasniegšanai.
3.3. Prece tiek piegādāta, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības – pa posmiem.
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4.PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1.Izpildītājs Preci nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar pavadzīmi-rēķinu.
4.2.Izpildītājs attiecīgo Preci ir nodevis, un Pasūtītājs pieņēmis ar attiecīgās pavadzīmes-rēķina
abpusēju parakstīšanas brīdi.
4.3.Izpildītājam Preces nodošanas brīdī jāņem vērā, ka Pasūtītājam tiek pielīgtas 5 (piecas) darba
dienas pavadzīmes-rēķina un piegādātās preces atbilstības pārbaudei.
4.4.Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta
slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš attiecīgos
trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta izmaksas.
4.5.Preces piegāde veicama 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
Pasūtījums veicams elektroniski un/vai telefoniski, sazinoties un vienojoties ar Izpildītāja
kontaktpersonu.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1.Par Preces piegādi pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē Pasūtītājs, saskaņā ar Piedāvājumu,
apņemas samaksāt Izpildītājam 9787,40 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
septiņi euro un 40 euro centi), bez pievienotā vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas sastāda
2055,35 EUR (divi tūkstoši piecdesmit pieci euro un 35 euro centi), veidojot kopējo
līgumcenu 11842,75 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro un 75 euro
centi), turpmāk – Līgumcena. Līgumcena noteikta kā maksājuma limits visam periodam.
5.2.Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, tajā skaitā, bet
neaprobežojoties – transporta izmaksas, nodokļi, nodevas un citas ar Pakalpojuma savlaicīgu
un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
5.3.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta
PVN likme, Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs, ja
attiecas) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās,
ņemot par pamatu līgumcenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno PVN likmi.
5.4.Līgumcenas apmaksu Pasūtītājs veic 7 (septiņu) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina abpusējas
parakstīšanas par katru atsevišķu Preces piegādes reizi.
5.5.Visi šā Līguma ietvaros noteiktie maksājumi veicami ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
attiecīgās Puses zemāk norādīto norēķina kontu bankā. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts
tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras naudas pārskaitījums, ko apliecina
attiecīgais maksājuma uzdevums.
5.6.Izpildītājs visos Pasūtītājam izrakstītos rēķinos norāda:
5.6.1. Pasūtītāja rekvizītus;
5.6.2. Ziņas par Līgumu;
5.6.3. Izpildītāja rekvizītus.
6.

LĪGUMA IZPILDES ADMINISTRĒŠANA

6.1.Līguma izpildes administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē
šādus pārstāvjus, turpmāk saukti – Pārstāvis vai Pārstāvji:
6.1.1.Pasūtītājs
–
Anita
Rasmane,
mob.tālr.:
+371
29857336,
e–pasts:
anita.rasmane@vidzeme.lv;
6.1.2.Izpildītājs – Tamāra Andrējeva, mob.tālr.: +371 29266205, e–pasts:
tamara.andrejeva@officeday.lv.
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6.2.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar Pakalpojuma administrēšanai un tā organizatorisko
jautājumu risināšanai nepieciešamajiem, atbilstoši katras Puses vajadzībām, pilnvarojumiem
un informēt par šiem pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības Pušu sniegto
pilnvarojumu ietvaros ir saistošas Pusēm, ja vien strīdā iesaistītā Puse nepierāda, ka tā
informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru atsaukšanu.
6.3.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas iepriekš.
7.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā 3 (trīs) gadus vai līdz
5.1. punktā noteiktās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas
pirmais.
7.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas
savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi.
8.

PUŠU ATBILDĪBA

8.1.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam, Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā,
pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par nesavlaicīgu Preces piegādi 0.1% apmērā no
nepiegādātās Preces summas, kas norādīta ar PVN, par katru saistību izpildes nokavējuma
dienu. Kopējais aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no nepiegādātās Preces
summas, par kuru tiek aprēķināts līgumsods.
8.2.Izpildītājam ir tiesības pieprasīt, bet Pasūtītājam, Izpildītāja pieprasījuma gadījumā,
pienākums samaksāt Izpildītājam līgumsodu par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu 0.1%
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu. Kopējais
aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no nokavētā maksājuma summas.
8.3.Puses sedz viena otrai tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes
rezultātā. Prasītāja pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.
8.4.Šī Līguma 8.1. un 8.2.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā
Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
9.

KONFIDENCIALITĀTE

9.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo
Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji,
informācijas saņēmējs apņemas:
9.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar
piemērojamajiem profesionālajiem standartiem;
9.1.2.izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā nolīgtās saistības.
9.2.Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas
no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas
saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un
tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
9.3.Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras
tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par
konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem
zaudējumiem.
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10.

NEPĀRVARAMA VARA

10.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes. Puse,
kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3
(trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei. Paziņojumā
jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc
otras Puses pieprasījuma šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.
10.2.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, katrai no
Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas tai radušies, izbeidzot Līgumu.
11.

LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

11.1.Līguma pirmstermiņa izbeigšana iespējama:
11.1.1.Pusēm vienojoties;
11.1.2.vienpusēji atkāpjoties no Līguma – pēc attiecīgās Puses rakstveida brīdinājuma, kas
nevar būt īsāks par 30 (trīsdesmit) dienām;
11.1.3.citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
11.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas
savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi.
12.

CITI NOTEIKUMI

12.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ
visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī
Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu.
12.2.Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
12.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību
normas.
12.5.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša
otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai
dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.
12.6.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Visi grozījumi līgumā
noformējami rakstveidā un spēkā, kad tos parakstījušas Puses.
12.7.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas
noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.
4

12.8.Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā
nolīgtās saistības.
12.19.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots
vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
12.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm, 2 (divos) eksemplāros. Viens
Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs – pie Pasūtītāja.
13.

LĪGUMA PIELIKUMI

13.1.Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
13.1.Tehniskā specifikācija uz 6 lp.;
13.2.Piedāvājums uz 33 lp.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Vidzemes plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr.:
90002180246
Juridiskā adrese:
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Banka: LR Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV25TREL9580560000000

IZPILDĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Officeday Latvia"
Reģistrācijas Nr.:
40003249449
Juridiskā adrese:
"Piepilsētas", Krustkalni, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-2111
Banka: AS Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts: LV51HABA0001408031712

Administrācijas vadītāja:

Tirdzniecības nodaļas vadītāja asistente:

___________________ /G.Kalniņa-Priede/
(paraksts)

_________________ /A.Ozorņins/
(paraksts)

Līguma parakstīšanas datums:
2015. gada 04. martā

Līguma parakstīšanas datums:
2015. gada ___. _________
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1.pielikums
2015. gada 04. marta Līgumam Nr. 2.1-19/18

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
„ Par kancelejas preču piegādi
Vidzemes plānošanas reģiona vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs: VPR/2015/03

Nr.
p.k.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Preces apraksts

Mērvienība

Aptuvenais
nepieciešamais skaits

1. Pasūtītājam nepieciešamas šādas preces:

1.
Papīrs un papīra preces
Aploksne C4 (324 x 229 mm), pašlīmējošā ar silikonizētu lentu.
Izgatavota no balta papīra, svars min. 75 g/m2. Aizdare platākajā
malā.
Aploksne C5 (229 x 162 mm), pašlīmējošā ar silikonizētu lentu.
Izgatavota no balta papīra, svars min. 75 g/m2. Aizdare platākajā
malā.
Aploksne C65 (229 x 114 mm), pašlīmējošā ar silikonizētu lentu.
Izgatavota no balta papīra, svars min. 75 g/m2. Aizdare platākajā
malā.
Aploksne sūtījumiem. Iekšējais izmērs 270 x 360 mm ± 5 mm.
Pašlīmējošā ar silikonizētu lentu un caurumojumu skavām, ar gaisa
pūslīšiem. Papīra svars 100 g/m².
CD aploksne. Pašlīmējošā ar silikonizētu lentu, iekšējais izmērs
aptuv. 125 x 125 mm.
Biroja papīrs balts. Augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar
augstu izturīguma pakāpi, A4 formāts, 80 g/m2. Piemērots abpusējai
drukai, paredzēts darbam ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros,
tintes printeros, faksa aparātos. Iepakojumā 500 lp.
Biroja papīrs balts. Augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar
augstu izturīguma pakāpi, A3 formāts, 80 g/m2. Piemērots abpusējai
drukai, paredzēts darbam ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros,
tintes printeros, faksa aparātos. Iepakojumā 500 lp.
Plotera papīrs rullī. Balts, izmērs 610 mm x 45 m, biezums vismaz
80 g/m2.
Papīrs krāsains. Daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi, A4
formāts, 80 g/m2. Piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam
ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa
aparātos. Iepakojumā 500 lp.

3.

2.

gab.

400

gab.

600

gab.

500

gab.

300

gab.

300

iepakojums

1500

iepakojums

50

rullis

10

iepakojums

20

6

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Papīrs krāsains. Daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi, A4
formāts, 160 g/m2. Piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam
ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa
aparātos. Iepakojumā 250 lp.
Papīrs krāsains. Ar marmora zīmējumu, daudzfunkcionāls ar augstu
izturīguma pakāpi, A4 formāts, 90 g/m2. Piemērots abpusējai
drukai, paredzēts darbam ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros,
tintes printeros, faksa aparātos. Iepakojumā 100 lp.
Papīrs krāsains. Ar marmora zīmējumu, daudzfunkcionāls ar augstu
izturīguma pakāpi, A4 formāts, 200 g/m2. Piemērots abpusējai
drukai, paredzēts darbam ātras darbības kopētājos, lāzerprinteros,
tintes printeros, faksa aparātos. Iepakojumā 70 lp.
Foto papīrs. Formāts A4, 100 g/m2, matēts pašlīmējošs, iepakojumā
20 lp.
Piezīmju papīrs, balts. Bloks 90 x 90 mm, papīrs maiņai. Blokā 750
± 50 lapiņas.
Piezīmju papīrs, krāsains. Bloks 90 x 90 mm, papīrs maiņai. Blokā
750 ± 50 lapiņas.
Piezīmju kartons. Izmērs 74 x 105 mm, blokā 100 lp., dažādas
krāsas.
Piezīmju līmlapiņas ar līmvielu vienā malā. Izmērs 38 x 51 mm,
100 lp., dažādas krāsas.
Piezīmju līmlapiņas ar līmvielu vienā malā. Izmērs 76 x 76 mm,
100 lp., dažādas krāsas.
Piezīmju līmlapiņas ar līmvielu vienā malā. Izmērs 76 x 127 mm,
100 lp., dažādas krāsas.
Papīra indeksi. Izmērs 15 x 50 mm, iepakojumā 4 – 5 dažādas
krāsas.
Plastikāta indeksi. Izmērs 12 x 43 mm, caurspīdīgi, neaizklāj tekstu.
Iepakojumā 4 – 5 dažādas krāsas.
Universāls pauspapīrs. Formāts A4, svars ne mazāk kā 90 g/m².
Iepakojumā 100 loksnes.
Lāzeretiķetes. Baltas pašlīmējošās uzlīmes, piemērotas kopētājiem,
melnbaltajiem un krāsainajiem tintes un lāzerprinteriem. Izmērs 105
x 37 mm, iepakojumā 100 loksnes.
Lāzeretiķetes. Baltas pašlīmējošās uzlīmes, piemērotas kopētājiem,
melnbaltajiem un krāsainajiem tintes un lāzerprinteriem. Izmērs 105
x 74 mm, iepakojumā 100 loksnes.
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Mape-reģistrs ar piespiedējmehānismu, ar metāla stūrīšiem apakšā.
Uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti. Izmērs
A4, 50 mm ± 5 mm. Materiāls: aplīmēts ar krāsainu PVC plēvi.
Dažādas krāsas.
Mape-reģistrs ar piespiedējmehānismu, ar metāla stūrīšiem apakšā.
Uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti. Izmērs
A4, 70 mm ± 5 mm. Materiāls: aplīmēts ar krāsainu PVC plēvi.
Dažādas krāsas.
Mape-reģistrs ar diviem riņķiem 25 mm. Izmērs A4, materiāls:
aplīmēts ar krāsainu PVC plēvi. Dažādas krāsas.
Kartona mape ar gumiju. Formāts A4, mapes biezums 20 mm ± 2
mm. Aizdare ar 2 stūru gumijām un 3 atlokiem, dažādas krāsas.
Kartona ātršuvēji ar piespiedējmehānismu. Formāts A4, uz pirmā
vāka lauks informācijai.
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Planšete bez vāka ar piespiešanas mehānismu augšpusē. Formāts
A4, izgatavota no kartona, aplīmēta ar krāsainu PVC plēvi. Dažādas
krāsas.
Dokumentu kabata. Formāts A4, glancēta, caurspīdīga, universāla
perforācija, biezums vismaz 45 mikr, atverama augšpusē.
Iepakojumā 100 gab.
Dokumentu kabata. Formāts A5, glancēta, caurspīdīga, universāla
perforācija, biezums vismaz 45 mikr, atverama augšpusē.
Iepakojumā 25 gab.
Dokumentu mape-stūrītis. Formāts A4, izgatavota no plastikāta,
atverama augšpusē un labajā malā. Dažādas krāsas.
Mape-aploksne ar spiedpogu. Formāts A4, izgatavota no plastikāta,
atverama platākajā malā. Dažādas krāsas.
Plastikāta mape ar gumiju. Formāts A4, mapes biezums 20 mm ± 2
mm. Aizdare ar 2 stūru gumijām un 3 atlokiem, dažādas krāsas.
Mape-ātršuvējs. Formāts A4, izgatavota no polipropilēna,
caurspīdīgs pirmais vāks. Iešujama mapēs reģistros. Dažādas krāsas.
Plastikāta mape ar 2 gredzeniem 16 mm. Formāts A4, mapes
biezums 25 mm ± 2 mm. Dažādas krāsas.
Mape prospektiem. Formāts A4, izgatavota no polipropilēna, ar 40
iešūtām caurspīdīgām kabatām. Dažādas krāsas.
Sadalītāji. Ar universālu perforāciju, izgatavoti no polipropilēna.
Krāsaini šķirkļi, šķirkļu skaits 20.
Arhīva kārba dokumentiem. Izgatavota no gofrēta kartona, izmērs
522 x 351 x 305 mm.
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Galda organizators bez piederumiem. Izgatavots no metāla, 3 – 5
nodalījumi. Krāsa: sudraba vai melna.
Trauks rakstāmpiederumiem. Cilindriskas formas, izgatavots no
metāla. Augstums vismaz 100 mm. Krāsa: sudraba vai melna.
Trauks piezīmju papīram. Taisnstūra formas, izgatavots no metāla.
Augstums vismaz 50 mm. Krāsa: sudraba vai melna.
Dokumentu bokss. A4 formāts, starptautisks standarts, izgatavots no
polistirola. Dažādas krāsas.
Dokumentu bokss. A4 formāts, izgatavots no metāla. Krāsa:
sudraba vai melna.
Dokumentu plaukts. A4 formāts, liekams cits uz cita, izgatavots no
polistirola. Dažādas krāsas.
Dokumentu plauktu komplekts (3 plaukti.). A4 formāts, izgatavots
no metāla. Krāsa: sudraba vai pelēka.
Caurumotājs 2 caurumiem. Attālums starp caurumiem 80 mm,
aprīkots ar centrējošo lineālu, caurumojamās papīra pakas
maksimālais biezums vismaz 40 lapas.
Caurumotājs 2 caurumiem. Attālums starp caurumiem 80 mm,
aprīkots ar centrējošo lineālu, caurumojamās papīra pakas
maksimālais biezums vismaz 60 lapas.
Skavotājs. Vienlaicīgi saskavo ne mazāk par 10 lapām.
Skavotājs. Vienlaicīgi saskavo ne mazāk par 50 lapām.
Skavotāju skavas Nr. 10. Iepakojumā 1000 gab.
Skavotāju skavas Nr. 24/6mm. Iepakojumā 1000 gab.
Atskavotājs. Dažādas krāsas.

55

Diegs/aukla dokumentu sašūšanai. Garums 35 m, krāsa: balta.
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Saspraudes. Izgatavotas no metāla, 26 mm ± 5 mm, iepakojumā
1000 gab.
Saspraudes. Izgatavotas no metāla, 50 mm ± 5 mm, iepakojumā 100
gab.
Saspiedēji papīram. Izmērs 19 mm, izgatavoti no metāla, dažādas
krāsas.
Saspiedēji papīram. Izmērs 25 mm, izgatavoti no metāla, dažādas
krāsas.
Saspiedēji papīram. Izmērs 32 mm, izgatavoti no metāla, dažādas
krāsas.
Saspiedēji papīram. Izmērs 41 mm, izgatavoti no metāla, dažādas
krāsas.
Piespraudes. Galviņas izmērs 10 mm, adatas garums 7 mm,
izgatavotas no metāla. Dažādas krāsas. Iepakojumā vismaz 100 gab.
Gumijas. Izmērs 25 mm, iepakojumā 100 gab.
Gumijas. Izmērs 40 mm, iepakojumā 100 gab.
Kalkulators ar 12 ciparu displeju. Barošana no baterijām un gaismas
enerģijas. Izmēri vismaz 180 x 150 x 30.
Līmzīmulis papīram un kartonam. Nesatur šķīdinātāju, ātri žūst,
nedeformē papīru. Svars 21 grami.
Līmzīmulis papīram un kartonam. Nesatur šķīdinātāju, ātri žūst,
nedeformē papīru. Svars 36 grami.
Līme PVA. Plastmasas pudelē, tilpums vismaz 120 ml ± 5 ml.
Līmes masa priekšmetu piestiprināšanai pie horizontālām un
vertikālām virsmām. Viegli noņemama, neatstāj traipus, iespējams
lietot atkārtoti. Iepakojumā 50 gr.
Divpusējā putu līmlente. Paredzēta lietošanai iekštelpās. Izmērs 19
mm x 1,5 m.
Caurspīdīga līmlente ar turētāju. Izmērs 19 mm x 33 m.
Matēta līmlente. Izmērs 19 mm x 33 m.
Līmlente iepakošanai. Izmērs 50 mm x 66 m, krāsa: caurspīdīga vai
brūna.
Šķēres. Izgatavotas no nerūsējoša tērauda, rokturi no plastmasas.
Garums ar rokturiem ~ 150 mm ± 10 mm.
Šķēres. Izgatavotas no nerūsējoša tērauda, rokturi no plastmasas.
Garums ar rokturiem ~ 200 mm ± 10 mm.
Kancelejas nazis ar izbīdāmu daudzsekciju tērauda asmeni
plastmasas korpusā. Asmens platums 9 mm, ar vismaz 10 rezervēm.
Kancelejas nazis ar izbīdāmu daudzsekciju tērauda asmeni
plastmasas korpusā. Asmens platums 18 mm, ar vismaz 10
rezervēm.
Kniedētājs biroja dokumentu brošurēšanai. Izgatavots no metāla,
sakniedē papīra paku biezumā līdz vismaz 20 lapām.
Metāla kniedes biroja dokumentu brošurēšanai. Iepakojumā 250
gab.
Tabulkalendārs. Izmērs 210 x 297 mm, 12 mēneši katrā pusē.
1.pusē gada pārskats, 2.pusē noderīga informācija grāmatvedim.
Galda kalendārs. Izmērs: 290 x 215 mm, viena nedēļa atvērumā,
latviešu valodā (var būt papildus krievu un/vai angļu valodās).
Stiprināts ar spirāli, apdrukāti kartona vāki. Kalendāra lapas
apdrukātas no abām pusēm. Norādītas Latvijas Republikas svētku,
atceres un citas atzīm. dienas.
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Satura bloks. Izmērs 105 mm x 190 mm ± 10mm. Kalendārā
lappusē viena diena. Lapu stiprinājums – šuvums un līmējums,
auduma grāmatzīme. Iekšlapām ir divkrāsu (svētku un atceres
dienas atšķ.krāsā) apdruka. Noplēšams apakšējais stūris ar
perforāciju. Plānotāja sākumā norādītas svētku, atceres un citas
atzīmējamās dienas, uzziņu informācija, Latvijas pilsētu tālsarunu
kodi un pasta indeksi, tekošā gada plānotājs. Plānotāja beigās –
vieta tālruņa numura ierakstam, piezīmēm, Latvijas karte (pēclapā),
Pasaules laika joslas, attālumi starp Eiropas pilsētām, starptautiskie
tālruņu kodi, gada plāns nākošam gadam. Mēnešu un dienu
nosaukumi rakstīti latviešu valodā (var būt papildus krievu un/vai
angļu valodās).
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Lodīšu pildspalva. Klasiska ar maināmu serdeni, ar parasto tinti
ikdienas lietošanai, plastmasas korpuss, ar metālisku galu. Lodītes
diametrs 0,7-1 ± 0,1 mm, krāsa: zila un melna.
Lodīšu pildspalva. Mehāniska ar maināmu serdeni, ar parasto tinti
ikdienas lietošanai, plastmasas korpuss, ar metālisku galu. Lodītes
diametrs 0,7-1 ± 0,1 mm, krāsa: zila un melna.
Lodīšu pildspalva. Klasiska ar želejveida tinti ikdienas lietošanai, ar
plastmasas korpusu, ar metālisku galu. Lodītes diametrs 0,7-1 ± 0,1
mm, dažādas krāsas.
Lodīšu pildspalva. Mehāniska ar želejveida tinti ikdienas lietošanai,
ar plastmasas korpusu, ar metālisku galu. Lodītes diametrs 0,7-1 ±
0,1 mm, dažādas krāsas.
Lineāls. Plastmasas, garums 20 cm.
Lineāls. Plastmasas, garums 30 cm.
Zīmulis klasiskais. Noasināts, ar dzēšgumiju, serdeņa cietība – HB.
Zīmuļu asināmais. Izgatavots no metāla ar plastmasas korpusu, ar
rezervuāru.
Dzēšgumija zīmulim. No dabīgām izejvielām, izmērs ~ 20 x 50 mm
± 5 mm.
Korekcijas rollers. Sausais lentes korektors ar lentes pievilkšanas
mehānismu, vienreizējās lietošanas, lentes garums vismaz 6 m,
lentes platums vismaz 4,2 mm ± 0,5 mm.
Marķieris CD/DVD diskiem. Konisks serdenis, līnijas platums 0,4
mm, krāsa: melna vai zila.
Noturīgais marķieris. Konisks serdenis, līnijas platums 1 – 3 mm.
Darbam uz dažādām virsmām, dažādas krāsas.
Noturīgais marķieris. Nošķelts serdenis, līnijas platums 1 – 3 mm.
Darbam uz dažādām virsmām, dažādas krāsas.
Teksta marķieris. Nošķelts serdenis, līnijas platums 1 – 5 mm.
Darbam uz papīra, dažādas krāsas.
Marķieris baltajai tāfelei. Konisks serdenis, līnijas platums 1 – 3
mm, dažādas krāsas.
Marķieris baltajai tāfelei. Nošķelts serdenis, līnijas platums 1 – 3
mm, dažādas krāsas.

Biroja piederumi
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Kabatas laminēšanai. Formāts A3, izgatavots no poliestera,
materiāla biezums 125 mic. Iepak. 100 gab.
Kabatas laminēšanai. Formāts A4, izgatavots no poliestera,
materiāla biezums 125 mic. Iepak. 100 gab.

Prezentācijas piederumi
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Mitrās salvetes balto tāfeļu tīrīšanai. Piemīt antistatisks efekts,
nesatur spirtu. Iepakojumā 100 gab.
Magnēts baltajai tāfelei. Diametrs ~24 mm, dažādas krāsas.
Papīra bloks statīva tāfelei (Flip-Chart). Balts, izmērs 60 x 85 cm ±
5 cm. Blokā 50 lp.
Papīra bloks statīva tāfelei (Flip-Chart). Rūtiņu, izmērs 60 x 85 cm
± 5 cm. Blokā 50 lp.
Identifikācijas kartes turētājs ar klipsi un piespraužamo adatu.
Izgatavots no caurspīdīgas bezkrāsainas plastmasas, izmērs 54 x 90
mm.
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CD matrica. Vienreiz ierakstāma, tips CD-R. Ietilpība
80min/700MB, ieraksta ātrums 52x.
CD matrica. Vairākkārt ierakstāma, tips CD-RW. Ietilpība
80min/700MB, ieraksta ātrums 8-10x.
DVD matrica. Vienreiz ierakstāma, tips DVD+R. Ietilpība 8,5GB,
ieraksta ātrums 8x.
DVD matrica. Vairākkārt ierakstāma, tips DVD+RW. Ietilpība
4,7GB, ieraksta ātrums 4x.
Datu nesējs USB Flash. Ietilpība 16 GB.
Datu nesējs USB Flash. Ietilpība 32 GB.
Mitrās tīrāmsalvetes bundulī. Piemērotas TFT, LCD, plazmas
ekrāniem, portatīvo datoru un skeneru ekrāniem. Aizsargā no
putekļiem un netīrumiem, piemīt antistatisks efekts, nesatur spirtu.
Iepakojumā 100 salvetes.
TFT ekrānu tīrāmais līdzeklis. Izsmidzināms, nesatur spirtu.
Speciāls tīrīšanas aerosols TFT ekrāniem, port. datoru un skeneru
ekrāniem, derīgs arī LCD ekrāniem. Aizsargā no putekļiem un
netīrumiem, piemīt antistatisks efekts. Tilpums 250 ml ± 50 ml.

2. Preces nepieciešams piegādāt 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma izdarīšanas
dienas.
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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Officeday Latvia”
piedāvājums
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„Par kancelejas preču piegādi
Vidzemes plānošanas reģiona vajadzībām”
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