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Iepirkuma identifikācijas numurs : VT2014/5
Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
Venstspils Tehnikums (turpmāk – Pasūtītājs)
Saules iela 15, Ventspils, LV-3601,
Faktiskā adrese: Lielā iela 7, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas Nr. 90000079824
Tālruņa Nr.: +371 63622663
Faksa Nr.: +371 63623060
Mājas lapa: www.pikc.lv
Kontaktpersona: Ineta Burceva, e-pasts: ineta.anna@inbox.lv, tālr. Nr. +371 63622663.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.

Komisija
Iepirkuma procedūru veic ar Ventspils Tehnikuma direktores K.Vāgneres 2013.gada
3.janvāra rīkojumu Nr. 1a izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk Komisija).
Iepirkuma procedūra
Slēgts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir mēbeļu (turpmāk – Preces) piegāde saskaņā ar nolikuma
3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
5.2.1. 1.daļa – dienesta viesnīcas (t.sk., istabiņu) mēbeles (CPV kods: 39140000-5
(CPV kods - mājsaimniecību mēbeles), piegāde, uzstādīšana;
5.2.2. 2.daļa – virtuves mēbeles (CPV kods: 39141000-2 (CPV koda – virtuves
mēbeles), piegāde, uzstādīšana.
Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kuru
piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas
dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.
Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš:
5.4.1. ne vēlāk, kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un
rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma par Preču piegādi saņemšanas;
Preču piegādes termiņā pretendentam ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana.
Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Ventspils Tehnikums, Lielā Dzirnavu iela
8,Ventspils.
Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām
atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas, un ir spēkā līdz pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja
Pasūtītāja mājas lapā www.pikc.lv, sadaļā Iepirkumi.
Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma
procedūras dokumentāciju uz vietas nolikuma 2.punktā minētajā adresē, iepriekš
sazinoties ar nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu.
Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā
triju darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka
dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta
Pasūtītāja mājaslapā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai
informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav
iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
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Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot
pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu (kas norādīti nolikuma 2.punktā), pieprasījumā
ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. Pieprasījums,
kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu.
Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu dienu
laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja
ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus
ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras
dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2014.gada 24.novembrim, plkst.10:00,
Ventspils Tehnikumā, Lielā ielā 7, Ventspilī, 2.stāvā sekretāres kabinetā, darba laikā no
plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.
Ja ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu
pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi
līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz nolikuma 9.1.punktā noteiktā termiņa beigām.
Piedāvājumi, kas iesniegti līdz nolikuma 9.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām un noteiktajā vietā, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 84.panta
otrās daļas 3.punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto
pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos
piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie
piedāvājumi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja tas tos atsauc vai
groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.
Jebkuri piedāvājumi, kurus Pretendents atsauc līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām vai Pasūtītājs saņems pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks
izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājumu atvēršana notiks Piedāvājumu atvēršana notiks Ventspils Tehnikuma,
Lielā ielā 7, Ventspilī, 2.stāvā 11.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, tas ir 2014.gada 24.novembra, plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.
DALĪBAS NOSACĪJUMI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS IEPIRKUMA
PROCEDŪRĀ

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā.
10.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
10.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā
no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a.
kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b.
krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c.
izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

10.
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terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
10.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
pārkāpumā, kas izpauţas kā:
a. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
10.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpauţas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis
ir ierobeţot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
10.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai
pretendents tiek likvidēts;
10.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
10.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma
12.punkta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām
pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
10.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
Nolikuma 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5. vai 12.1.6.punktā minētie
nosacījumi;
10.1.8. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 12.1.2.,
12.1.3., 12.1.4., 12.1.5. vai 12.1.6.punktā minētie nosacījumi.
10.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 12.1.7., vai 12.1.8. punktā minētās personas
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma
priekšmetu, var lemt par Nolikuma 12.1.4.punkta nepiemērošanu.
10.3. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
10.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar Nolikuma 12.1.1.punktā un 12.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
10.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 12.1.2.punkta „b”
apakšpunktā un 12.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
10.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 12.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas
gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības.
d.
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10.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir

tiesīgs veikt pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 12.6.punktu par Nolikuma 12.1.punktā
noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību sarunu procedūrā attiecībā uz
visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.
10.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā
Nolikuma 12.1.1., 12.1.2. un 12.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un
pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 12.1.punktā minētā persona sodīta
Latvijā, kā arī Nolikuma 12.1.4. un 12.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs,
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
10.6.1. par Nolikuma 12.1.1., 12.1.2. un 12.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
(Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma
12.1.punktā minēto personu piekrišanu;
10.6.2. par Nolikuma 12.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
10.6.3. par Nolikuma 12.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta
un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma
12.1.punktā minēto personu piekrišanu.
10.7. Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 12.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem
pasūtītājs:
10.7.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku
datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī šā Nolikuma 12.1.7.,
un 12.1.8. punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
10.7.2. informē pretendentu par to, ka tam vai šā Nolikuma 12.1.7. un 12.1.8.punktā
minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un
nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma
iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā Nolikuma 12.1.7. un
12.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu
izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas
saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā
minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības
iepirkuma procedūrā.
10.8. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams
no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 12.1.punktu, pasūtītājs, izņemot
Nolikuma 12.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas
Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka
ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja
attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz
no dalības iepirkuma procedūrā.
10.9. Nolikuma 12.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 12.1.7., un 12.1.8. punktā minētajām
personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas
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pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma
12.6.punktu.
10.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti
vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas
Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu
vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta
vai citas Nolikuma 12.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras
vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares
organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
11.

Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu.

11.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu

iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.
11.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2011., 2012., 2013. un 2014. līdz
piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes
līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst zemāk
norādītajām prasībām:
11.2.1. līguma vērtība bez PVN ne mazāka kā 30% no pretendenta piedāvātās
līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;
11.2.2. līguma ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst attiecīgās
iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam.
11.3. Pretendenta vidējais neto apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) (2011., 2012., un 2013.)
gados piegāţu veikšanā ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā (uzņēmumi, kas
dibināti vēlāk, norāda par nostrādāto periodu). Ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība vai personu apvienība, pretendenta vidējais neto apgrozījums
piegāţu veikšanā iepriekšējo 3 (trīs) (2011., 2012., un 2013.) gadu laikā tiek aprēķināts
no visu personu apvienības dalībnieku kopējā neto apgrozījuma.
12.

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

12.1. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma

izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pretendents ir spējīgs veikt Pasūtītāja
personāla apmācīšanu un Preces garantijas apkalpošanu.
12.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā
Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo
uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
pretendenta rīcībā.
PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai.
13.1. Pretendenta piedāvājumam ir jābūt atbilstošam normatīvo aktu un Iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
13.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros - 1 (viens) oriģināls un 1
(viena) kopija, dokumentus kārtojot tādā secībā kā noteikti nolikuma sadaļā
„Pretendenta piedāvājumā iesniedzamie dokumenti”, klāt pievienojot satura rādītāju.
13.3. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

13.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi:
- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska
persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir
fiziska persona) un adresi;
- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru;
- atzīmi „Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas
aprīkošanai”, id.nr. VT2014/5
- Neatvērt līdz 2014.gada 24.novembrim.
Piedāvājuma dokumenti jāiesien (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma apliecinošu
dokumentu), jāsanumurē un jāapliecina caurauklojums. Piedāvājuma dokumentiem ir
jābūt iesietiem kopā tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, izņemot 17.2.2.punktā prasīto. Ja
kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja
viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendenta piedāvājuma dokumentus
paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai
kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību
apjoms.
Pretendents, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot
„Grozījumi” vai „Atsaukums”.
Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu katrā iepirkuma
priekšmeta daļā.
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls (neiešūtā veidā). Ja piedāvājuma
nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, piedāvājumam papildus
jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošs dokuments.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam.
Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā
persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, tad
pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.
Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība)
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu.
Informāciju,
kas
apliecina
Latvijas
Republikā
reģistrēta
pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) reģistrācijas komercreģistrā faktu, pasūtītājs pārbaudīs
Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā.
Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2011., 2012., 2013. un 2014. līdz
piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izpildīto līdzvērtīgu piegāţu līgumu saraksts, kas
apliecina nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās prasības. Piegāţu līgumu saraksts
noformējams atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, norādot tajā preču piegādes summu,
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14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

14.9.

piegādes saņēmēja nosaukumu, valsti, piegādes izpildes laiku, kontaktpersonas vārdu,
uzvārdu, tālruņa numuru.
Par katru piegādi, kas norādīta piegāţu līguma sarakstā atbilstoši nolikuma
13.2.apakšpunktam pretendents pievieno piegādes saņēmēja pozitīvu atsauksmi.
Apliecinājums par Pretendenta neto apgrozījumu piegāţu veikšanā atbilstoši nolikuma
13.3. un 13.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.
Apliecinājums par Pretendenta iespējām saņemt bankas garantiju par avansa summu
pilnas līguma summas apmērā.
Ja konkrētā līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pretendentam
papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo
resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku
vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar
pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš
pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras
ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus
(norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumuja personu apvienība uzvarēs iepirkuma
procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu
apvienības dalībnieks.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS
PĀRBAUDE UN IZVĒLE

15.

Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

15.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā

15.2.
15.3.

15.4.
15.5.

16.

ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras
nolikumā izvirzītajām prasībām.
Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un
iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. 1, 40., 41., 42., 43. un
44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai
nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas
iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas
sagatavošanai un iesniegšanai.
Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa
pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.
Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām.
PIELIKUMI
Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums
- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
2.pielikums
- Pretendenta veikto piegāţu saraksts
3.pielikums
- Tehniskā specifikācija
4.pielikums
- Garantijas noteikumi

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

<vārds, uzvārds >
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Pielikums Nr.1
Slēgta konkursa „Mēbeļu piegāde Ventspils
Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai” ar id.nr.
VT 2014/5 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
„Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai” (id.NrVT2014/5)
_________. daļā
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību sarunu procedūrā „Mēbeļu piegāde Ventspils
Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai” (id.Nr.VT2014/5).
Apliecinām, ka:
1. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma
projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
2. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus
līguma nosacījumus;
3. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši
tehniskajai specifikācijai;
4. varam nodrošināt bankas garantijas par avansa summu, kas ir pilna līguma summa,
saņemšanu;
5. mēs esam spējīgi veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas apkalpošanu;
6. visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Z.V.

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam
jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.
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Pielikums Nr.2
Slēgta konkursa „Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai” ar id.nr.
VT 2014/5 nolikumam

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS

Nr.
p. k.

Preču saľēmējs,
valsts
(kontaktinformāci
ja)

Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

Preču
funkcionalitāte
s apraksts

Piegādes
summa, EUR
bez PVN

Piegādes laiks

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Z.V.
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Pielikums Nr.3
Slēgta konkursa „Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai”
ar id.nr.
VT 2014/5 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas 1.stāvs
Nr.
p.k.

Priekšmets

KOD
S

Izmēri
mm
GxPxA

Skaits pa
krāsām

Kopā

Apraksts

Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkojums ar piegādi un uzstādīšanu pilnai ekspluatācijai atbilstoši interjērdizaina
projektam.
GALDI

1

Konferenču telpas
galds

Gv_1

1200
x
800
x
750

Brick

galds:
1800
x
800
x
750

2

Kabineta galds,
atvilktņu bloks uz
riteņiem

3

Wasabi

5

7
Wasabi

2

Brick

5

Gv_2

atvilktņ
u
bloks:
400
x
550
x
666

7
Wasabi

2

RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 35x35x2mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar
plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus - Wasabi U617
ST9). Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu. PANELIS:
Saplāksnis
aplīmēts
ar
plastikātu
EGGER.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. Distanceri starp
virsmu un rāmi: ∅10 mm, h=10 mm. Jebkādas izmaiņas
saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un galdu
skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
1) GALDS: RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules
35x35x2mm. Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico
422.19.07003. Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli
nav redzamas metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis
aplīmēts ar plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus Brick U317 ST9, Wasabi U617 ST9). Malas - saplāksnis
eļļots ar lineļļu. PANELIS: Saplāksnis aplīmēts ar
plastikātu EGGER. REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām
galos - plastmasas korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg.
Regulējama ar metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis.
KABEĻU VĀCIĽŠ: pelēka plastmasa. Raţotājs:
HETTICH. KODS: 9081332, diametrs ∅ 60 mm. VADU
KANĀLS: Electraline - flex pipes for computerKrāsa:
pelēka. Diametrs: ∅ 25 mm. Garums: 1,8 m. Ar fiksatoru.
Distanceri starp virsmu un rāmi: ∅10 mm, h=10 mm.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un galdu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas.
2) ATVILKTĽU BLOKS: VIRSMAS:Lamināts EGGER
(skatīt norādītos toņus - Brick U317 ST9, Wasabi U617
ST9). Biezums: Korpuss - 18 mm. Plaukti, fasāde -16
mm. FURNITŪRA: Pilnā izvilkuma vadotnes ar bremţu
sistēmu. MAX svars: 30 kg. Raţotājs: HETTICH.
RITENĪŠI: Raţotājs: HETTICH. Priekšpusē - 2 gab. ar
bremzi, KODS:3057. Mugurpusē - 2 gab. bez bremzes,
KODS: 43057. Augstums: 66 mm. Materiāls: poliamīds.
Krāsa: melns/pelēks. ROKTURIS: Raţotājs: GAMET.
KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls: Cinka un alumīnija
sakausējums. Krāsa: hromēta matēta. SLĒDZENE:
Raţotājs: HÄFELE. Cilindra garums: 32 mm. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus
un bloku skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
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3

4

Papildus galds
kabineta galdam

Sarga telpas galds

Gv_2b

900
x
600
x
750

Brick

2

Wasabi

1

3

Gv_3

1200
x
600
x
750

Wasabi

1

Wasabi

5

Brick

1

5

Galds atpūtas telpā ar
interneta pieslēgumu

Gv_4

950
x
600
x
750

6

Kafijas galdiņš

Gv_5

Ø600
x
550

PAPILDUS GALDA VIRSMA PIEKOMBINĒJAMA
(PIESKRŪVĒJAMA)
KABINETA
GALDAM
(1800X800 mm). RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules
35x35x2mm Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico
422.19.07003. Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli
nav redzamas metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis
aplīmēts ar plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus Brick U317 ST9, Wasabi U617 ST9). Malas - saplāksnis
eļļots ar lineļļu. REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām
galos - plastmasas korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg.
Regulējama ar metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis.
Distanceri starp virsmu un rāmi: ∅10 mm, h=10 mm.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un galdu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas.
1) GALDS: RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules
35x35x2mm. Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico
422.19.07003. Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli
nav redzamas metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis
aplīmēts ar plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus Wasabi U617 ST9). Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu.
PANELIS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu EGGER.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. KABEĻU
VĀCIĽŠ: pelēka plastmasa Raţotājs: HETTICH KODS:
9081332,diametrs ∅ 60 mm VADU KANĀLS: Electraline
- flex pipes for computerKrāsa: pelēka. Diametrs: ∅ 25
mm. Garums: 1,8 m. Ar fiksatoru.
2) ATVILKTĽU BLOKS: VIRSMAS: Lamināts
EGGER (skatīt norādītos toņus - Wasabi U617 ST9).
Biezums: Korpuss - 18 mm. Plaukti, fasāde -16 mm.
FURNITŪRA: Pilnā izvilkuma vadotnes ar bremţu
sistēmu. MAX svars: 30 kg. Raţotājs: HETTICH.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un galdu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas.
KĀJAS: Slīpas koka kājas krāsotas virsmas tonī. Zem
kājām filči. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu
EGGER (skatīt norādītos toņus - Wasabi U617 ST9).
Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu. Galda apakšējās
plaknes malai fāzīte 10 mm. KABEĻU VĀCIĽŠ: pelēka
plastmasa Raţotājs: HETTICH KODS: 9081332,diametrs
∅ 60 mm. VADU KANĀLS: Electraline - flex pipes for
computerKrāsa: pelēka. Diametrs: ∅ 25 mm. Garums: 1,8
m. Ar fiksatoru. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un galdu skaitu
saskaņot pirms izgatavošanas.
KĀJA: Metāla kāja diametrs ∅60x3mm. Kājas pamatne metāla - diametrs ∅400x12 mm. Metāla plāksne virsmas
piestiprināšanai - diametrs ∅400x6mm. Kājas konstrukcija
- krāsota pulvertehnikā - melna - pusmatēta (RAL 9006).
VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu EGGER
(skatīt norādītos toņus - Brick U317 ST9). Malas saplāksnis eļļots ar lineļļu. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un galdu skaitu
saskaņot pirms izgatavošanas.
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7

Zemais galdiņš
atpūtas telpā ar
interneta pieslēgumu

Gv_6

Ø500
x
600

Denim

3

8

Zemais galdiņš
vestibilā

Gv_7

Ø500
x
600

diţskabārdis

3

9

Galds restorāna bārā
- augstais

Gr_8

Ø500
x
1100

diţskabārdis

3

10

Galds restorānā

Gr_9

850
x
850
x
750

diţskabārdis

10

KĀJAS: Slīpas koka kājas krāsotas virsmas tonī. Zem
kājām filči. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu
EGGER (skatīt norādītos toņus - Denim U540 ST9). Malas
- saplāksnis eļļots ar lineļļu. Galda apakšējās plaknes malai
fāzīte
10
mm.
Jebkādas
izmaiņas
saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un galdu skaitu
saskaņot pirms izgatavošanas.
KĀJAS: Slīpas diţskabārţa koka kājas. Tonētas un lakotas
ar pusmatētu poliuretāna laku ("Milesi" - 190). Zem kājām
filči. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar diţskabārţa
naţfinieri.
Malas - aplīstotas ar diţskabārdi. Virsmas tonētas un
lakotas ar pusmatētu poliuretāna laku ("Milesi" - 190).
Galda apakšējās plaknes malai fāzīte 10 mm. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus
un galdu skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
KĀJA: Kājas pamatne - metāla - diametrs ∅400x12 mm.
Zem pamatnes filči. Virsmā iedziļināta metāla plāksne
kājas stiprināšanai - diametrs ∅350x6 mm. Kājas
stiprinājums - vidū metāla caurule ∅60x4 mm.
Konusveidīga diţskabārţa kāja. VIRSMAS: Saplāksnis
aplīmēts ar diţskabārţa naţfinieri. Malas - aplīstotas ar
diţskabārdi. Virsmas tonētas un lakotas ar pusmatētu
poliuretāna laku ("Milesi" – 190). Jebkādas izmaiņas
saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un galdu
skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
KĀJAS: Diţskabārţa koka kājas. Tonētas un lakotas ar
pusmatētu poliuretāna laku ("Milesi" - 190). Zem kājām
filči. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar diţskabārţa
naţfinieri. Malas - aplīstotas ar diţskabārdi. Virsmas
tonētas un lakotas ar pusmatētu poliuretāna laku ("Milesi"
- 190). Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības
kārtībā. Virsmu toņus un galdu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas.

SKAPJI

11

12

Kabinetu plauktu
modulis

Printera zemais
plaukts

Sv1

900
x
400
x
2050

Brick

8

Pv1

900
x
500
x
750

Brick

1

RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 35x35x2mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas. VIRSMAS: Lamināts EGGER (skatīt
norādītos toņus - Brick U317 ST9). Biezums: Korpuss,
plaukti, virsma - 18 mm. Mugurdaļa - 10 mm.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. ROKTURIS:
Raţotājs: GAMET. KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls:
Cinka un alumīnija sakausējums. Krāsa: hromēta matēta.
SLĒDZENE: Raţotājs: HÄFELE. Cilindra garums: 22
mm. FURNITŪRA: eņģes - kopā 4 gab. (katrai vērtnei 2
gab.). Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības
kārtībā. Virsmu toņus un skapju skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus.
VIRSMAS: Lamināts EGGER (skatīt norādītos toņus Brick U317 ST9). Biezums - 18 mm. RITENĪŠI:
Raţotājs: HETTICH. Priekšpusē - 2 gab. ar bremzi,
KODS:3057. Mugurpusē - 2 gab. bez bremzes, KODS:
43057. Augstums: 66 mm. Materiāls: poliamīds. Krāsa:
melns/pelēks. KABEĻU VĀCIĽŠ: pelēka plastmasa.
Raţotājs: HETTICH. KODS: 9081332,diametrs ∅ 60 mm.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un plauktu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
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izmērus.

KRĒSLI

13

14

15

16

17

Konferenču krēsls

Krēsls kabinetos

Viesnīcas restorāna
krēsls

Viesnīcas restorāna
bāra krēsls

Viesnīcas vestibilu
krēsls

Kv_1

480
x
510
x
820

Kr_4

Kv_5

46

pelēks
ar
oranţu,
bēšs

Kv_2

Kr_3

zaļš
(68069)

490
x
480
x
800

450
x
450
x
1070

790
x

ruds +
bēšs

8

20

40

tumši
sinepju +
bēšs

20

ruds

7

tumši
sinepju

6

gaiši zaļš

5

Konferenču krēsls "Matti". Raţotājs: Isku Group Ltd,
Somija, vai analogs. Piemērots sabiedriskajām telpām.
Ergonomiskā sēdes un atzveltnes forma nodrošina ērtu
sēdēšanu. Tehniskie parametri: - Platums 480 mm; Dziļums 510 mm ;- Augstums 820 mm ( sēdes augstums
450 mm);- Svars 5,1 kg; - Saplākšņa biezums 7-14 mm; Tērauda apaļcauruļu kājas - dobas ar diametru 20 mm,
tērauda biezums 2 mm. Karkass: Karkass izgatavots no
metāla caurules. Karkasa krāsa - grafīta. Grafīta krāsas
kods IM-88. Sēde un atzveltne: Sēde un atzveltne
izgatavota no bērza saplākšņa vai bērza lamināta. Sēde un
atzveltne apvilktas ar audumu. Auduma tehniskais
apraksts: - Auduma nosaukums FIGHTER; - Sastāvs
100% poliesters; - Ugunsdrošības klase SL1; Nodilumizturība 130 000 cikli (Martindale); - Svars 364
g/m² ;- Krāsu izturība 5 EN ISO 105-B02, Skala 1-8 ;Raţotājs AS „Gabriel", Dānija vai analogs;- Krāsa zaļa
(kods 68069). Papildaprīkojums: Krēslu apakšā pie
kājām piestiprinātas 4 plastmasas uzlikas, kas pasargā
grīdu no bojājumiem. Krēsli ir saliekami viens uz otra.
Vienu uz otra iespējams salikt 12 krēslus. Krēslus
iespējams aprīkot ar furnitūru krēslu stiprināšanai rindā.
Krēslu saāķēšanas mehānisms pie krēslu pamatnes.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Krēsls "ĒRA" vai analogs. Ar roku balstiem. Regulējams
un fiksējams atzveltnes slīpums. Regulējams atzveltnes un
sēdes augstums. Melna polipropilēna piecstaru bāze.
Auduma polsterējums – nodilumizturība. 35000-100000
ciklu (Martindeila tests). Audums: sēde - pelēks ar oranţu
- KING L 8508, atzveltne - bēšs - KING L 2514.
RITENĪŠI: Ø50mm, paredzēti cietiem grīdas segumiem.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
CHEVALET Raţotājs: Gaber vai analogs
SĒDE UN IEMALOJUMS: Audums - KING fabric.
Audumu krāsas:
1)pamats 3082 (ruds)+ iemalojums 1008 (bēšs); 2) pamats
3030 (tumši sinepju)+ iemalojums 1008 (bēšs)
RĀMIS: Diţskābardis - Platums 490 mm; - Dziļums 480
mm ;- Augstums 800 mm (sēdes augstums 450 mm).
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Toņus un skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
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SLOT Raţotājs: Gaber vai analogs
SĒDE UN IEMALOJUMS: Audums - KING fabric.
Audumu krāsas:
1) pamats 3082 (ruds);
2) pamats 3030 (tumši sinepju).
RĀMIS: Diţskābardis - Platums 450 mm; - Dziļums 450
mm; - Augstums 1070 mm ( sēdes augstums 780 mm).
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Toņus un skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
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SORISSO LOUNGE Raţotājs: Profi M vai analogs
SĒDEKLIS UN ATZVELTNE: Sēdeklis (spilvens) –

14

610
x
750

18

Viesnīcas vestibila
krēsls

Kv_6

820
x
960
x
1010

sarkans

2

zils

6

pelēks

2

lietas poliuretāna putas, blīvums 85 kg/m³.
KARKASS: – metāla rāmis, ar uzklātām poliuretāna
putām, blīvums 80 kg/m³.
RĀMIS / PAMATNE: [10V] – stieples rāmis, Ø 11 mm,
krāsa: satīna
Audums: 2.klase. Audumu krāsas: 1)ME-6 - gaiši zaļš;
2) ME-5 – sarkans; 3) ME-10 – zils.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Toņus un skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.
STRANDMON Raţotājs: IKEA vai analogs
PARAMETRI: Dziļums: 96 cm; Sēdekļa platums: 49 cm;
Sēdekļa dziļums: 54 cm; Sēdekļa augstums: 45 cm;
Augstums: 101 cm; Platums: 82 cm. AUDUMA
SASTĀVS: 100% poliesteris. Sēdekļa rāmis: Kokskaidu
saplāksnis, diţskabārdis. SĒDEKĻA SPILVENS:
Poliuretāna putas 35 kg / m³, poliestera vate. KĀJAS:
diţskabārdis.
Jebkādas
izmaiņas
saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Toņus un skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas.
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19

Krēsli ar
rakstāmgaldiņu

20

Viesnīcas vestibila
krēsls informācijas
letei uz riteņiem

Kv_7

630
x
670
x
800

Kv_8

580
x
580
x
830-920

-

440-500
x
1740

zaļš
ar melnu
KIL9704

50

sarkans

1

Altera vai analogs
Stabilas un izturīgas tērauda apaļcaurules (šķērsgriezums
D=22x1.5 mm) rāmis pārklāts ar melnu pulverkrāsu.
Rāmja konstrukcija: četras atsevišķas ieliektas kājas
savienotas/sametinātas ar sēdekļa rāmi. Sēdekļa rāmis
atbalsta sēdekli pa visu tā perimetru, tādejādi nodrošinot
krēsla izturību un stabilitāti. Atzveltne - metāla rāmī
iestiepts melns sieta audums, piestiprināta pie abu
aizmugurējo kāju pagarinājuma, izmantojot dekoratīvus
polipropilēna kronšteinus, kas ļauj apslēpt stiprinājuma
skrūves. Krēsla kājām ir grīdu saudzējoši polipropilēna
uzgaļi. Atzveltne: sietveida – melna Sēdekļa pamatne:
izgatavotas no liekti līmēta saplākšņa 10 mm biezumā.
Izmēri (platums x augstums/dziļums): atzveltne 45 x 32
cm, sēdeklis 45 x 44 cm. Sēdeklis polsterēti ar augstas
kvalitātes putu poliuretānu ar blīvumu 30-40 kg/kbm.
Roku balsti: armēts poliuretāns melnā krāsā.
Rakstāmgaldiľš no melna plastikāta. Tapsējumam tiek
izmantots ugunsdrošs mēbeļu audums, ar nodilumizturību
vismaz 60 000 cikli pēc Martindale, svaru 260 g/kvm un
vairāk. Auduma tonis (art.nr.KIL9704) - rūtains ar
salātzaļas un tumši zaļas krāsas diegu, dominējot
salātzaļajam tonim. Krēsli saliekami viens uz otra - 6 gab.
Zem krēslu sēdekļiem ir gluda virsma, kas, saliekot tos
vienu uz otra, nerada iespiedumus apakšējā krēsla sēdeklī.
Gabarītizmēri, mm: Platums – 510; ar roku balstiem 600; ar galdiņu - 630;Dziļums – 550; ar atvērtu galdiņu
– 670; Augstums – 800. Mehāniskās izturības garantija 3
gadi. Garantijas perioda laikā - bezmaksas remonts vai
detaļu nomaiņa. Pēc garantijas perioda ir iespējams
remonts vai pārtapsēšana. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Toņus un krēslu skaitu saskaņot
pirms izgatavošanas.
Akami 5R Raţotājs: Gaber vai analogs
KĀJAS: ar ritentiņiem
RĀMIS: tehnopolimērs; KODS - sarkans – 05.
SĒDE: audums, KING - sarkans – 4021.
ROKU BALSTI: melni.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Toņus un skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.

AKSESUĀRI

21

Ţuburveida
pakaramais mācību
restorānā un ēdnīcā

melns
matēts

3

No kalibrētiem kvadrātstieņiem (7x7 mm)sametināts
ţuburveida pakaramais.
Krāsots ar pulverkrāsu - melns, pusmatēts RAL 9005.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un skaitu saskaņot pirms izgatavošanas.

1

VIRSMAS: Augšējā virsma - Mākslīgais akmens,
Samsung/Staron, Kods - SU053, UNIVERS. Darba virsma
- Lamināts, EGGER, Kods - U323 ST15 CHILLI Red.
Grīda - saplāksnis 24 mm biezs, aplīmēts ar linoleju
vestibila tumšās flīzes tonī. FASĀDE: Plastikāts EGGER
Kods - U323 ST15 CHILLI Red. Dalījumu vietās
iestrādātas dekoratīvas līnijas. COKOLS: Plastikāts, Attēls
R, "Melns ozols", Kods - R4272 M. Letē iestrādāti 2
atvilktņu bloki. Slēdzamas durtiņas ar slēptām eņģēm.
Verams vāks ar slēptām eņģēm. Letes ārpusē un iekšpusē
pa augšējās virsmas perimetra iekšpusi iestrādātas dioţu
līnijas. Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības
kārtībā. Virsmu toņus atkārtoti saskaņot pirms
izgatavošanas. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus.

INFORMĀCIJAS LETE

22

Informācijas lete
vestibilā

-

Ø3000
x
1200

sarkana
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RESTORĀNA UN BĀRA APRĪKOJUMS

23

24

25

26

27

Bāra lete

Mēbele aiz bāra letes

Plaukts pie sienas
restorāna bārā

Plaukti restorānā

Sienas dekoratīvie
paneļi

-

gabarīti:
5510
x
1800
x
1150

1

-

2670
x
656
x
930

1

-

2170
x
200
x
1200

1

-

horizont.
940
x
200
x
280
vetik.
340
x
200
x
900

-

Ø500
Ø600
Ø700
300x330
400x440
570x200
600x650

2

6

4

2
1
1
1
1
1
1
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Izliektas formas lete (skatīt sējumā). FASĀDE:
strukturēts plastikāts – EGGER - H1476 ST22 - Priede
Avola, šampanieša. Fasāde veidota no daţāda garuma un
līmeņu "dēļiem". VIRSMA: Mākslīgais akmens Samsung/Staron - Kods - ES581 - Metallic Sleeksilver.
DARBA VIRSMA: Plastikāts - Attēls R - "Zevs tumšs" F7436 MP, 0.8 mm. Iekšpusē atvērti plaukti bez durtiņām
- dalījumu piemērot pēc tehnikas izmēriem un izvietojuma
(universāla suluspiede augļiem un dārzeņiem, bāra
blenderis-mikseris,
suluspiede
citrusaugļiem
ar
piespiedējvāciņu, kafijas gatavošanas aparāts ar 2 izdales
grupām, ledusskapis zemais, ar stikla durvīm, tilpums 156
litri, saldētava zemā, ar stikla durvīm, tilpums 156 litri,
kafijas dzirnaviņas ar mikrometrisko regulāciju, kases
aparāts). Plaukti – saplāksnis. COKOLS: Mākslīgais
akmens - Samsung/Staron - Kods - ES581 - Metallic
Sleeksilver. Tehnikas izvietojumu saskaņot pirms
izgatavošanas.
Jebkādas
izmaiņas
saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Pirms izgatavošanas precizēt
telpas un mēbeļu izmērus.
Izliektas formas mēbele aiz letes (skatīt sējumā).
FASĀDE: strukturēts plastikāts – EGGER - H1476 ST22
- Priede Avola, šampanieša. Fasāde veidota no daţāda
garuma un līmeņu "dēļiem". VIRSMA: Mākslīgais
akmens - Samsung/Staron - Kods - ES581 - Metallic
Sleeksilver. Plaukti – saplāksnis. COKOLS: Mākslīgais
akmens - Samsung/Staron - Kods - ES581 - Metallic
Sleeksilver. Tehnikas izvietojumu saskaņot pirms
izgatavošanas.
Jebkādas
izmaiņas
saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Pirms izgatavošanas precizēt
telpas un mēbeļu izmērus.
RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 15x15x1,5mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas.
PLAUKTI: Saplāksnis - 15 mm biezs, aplīmēts ar
diţskābarţa naţfinieri. Malas – aplīmētas ar diţskabārdi,
tonētas. Stiprinājumus precizēt pirms izgatavošanas,
ņemot vērā konstrukcijas svaru. Jebkādas izmaiņas
saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Virsmu toņus un
plauktu skaitu saskaņot pirms izgatavošanas. Pirms
izgatavošanas precizēt telpas izmērus.
RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 15x15x1,5mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas.
PLAUKTI: Saplāksnis - 10 mm biezs, aplīmēts ar
diţskābarţa naţfinieri. Malas – aplīmētas ar diţskabārdi,
tonētas. Stiprinājumus precizēt pirms izgatavošanas,
ņemot vērā konstrukcijas svaru.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Virsmu toņus un plauktu skaitu saskaņot pirms
izgatavošanas. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus.
RĀMIS: Priedes koka rāmis, 50x20 mm. Ķīļi audekla
nostiepšanai.
Virsrāmis - koka rāmis, krāsots daţādos toņos (saskaņot
pirms izgatavošanas).
AUDEKLS:
Audekla
apdruku
saskaņot
pirms
izgatavošanas.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
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820x280
400x400
630x250
600x490
680x230
660x550
540x540
800x350
800x800

Pirms izgatavošanas precizēt telpas izmērus.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ventspils Tehnikuma 2.,3.,4. stāvs
Mēbeļu pamatmateriāls: saplāksnis - B/BB šķira vai
labāka. Laminētais saplāksnis - pirmā šķira. Saplāksnis
atbilst Eiropas prasību klasei E1, kā arī A klasei pēc LVS
EN 1084 prasībam. Izejmateriālam ir FSC sertifikāts.
Mēbeļu raţotājam ir FSC ķēdes sertifikāts. Furnitūra Hettich, Hafele, Blum vai līdzvērtīga. Skapju korpusi
izgatavoti no laminēta saplākšņa, kods: RIGA FORM
GREY 174 g (A šķira). Skapju karkasi - no 18 mm bieza,
aizmugures - no 12 mm bieza, atvilktņu karkasi - no 12
mm bieza laminētā saplākšņa. Skapju fasādes (fasādes,
bīdāmās durvis, atvilktņu priekšas, veramās durvis): 16
mm biezs saplāksnis aplīmēts ar plastikātu (kodus skaīt
tehniskajā specifikācijā). Galdu virsmas: 24 mm saplāksnis
aplīmēts ar plastikātu (kodus skatīt tehniskajā
specifikācijā). Rozešu panelis: 18 mm saplāksnis aplīmēts
ar plastikātu. Gultas pamelis: 24mm saplāksnis aplīmēts ar
plastikātu (kodus skatīt tehniskajā specifikācijā). Plaukts
zem gultas: 24 mm saplāksnis aplīmēts ar plastikātu.
Pamatne zem matrača: 24 mm laminēts saplāksnis,kods:
RIGA FORM GREY 174 g (A šķira). Mēbeles atbilst
gabarīta izmēriem (pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus) un esošajam dizainam (tehniskās dokumentācijas
rasējumi).

Prasības mēbelēm no saplākšľa un laminēta saplākšľa

1

Gultas panelis ar
plauktu zem gultas

P

2700 x
350+14
5 x 1250

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,219.,
220.,221.,
222.,223.,
224.,225.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.
201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
226.,227.,
228.,229.,
230.,231.,
232.,301.,
302.,303.,

42

97

Gultas panelis. Virsmas: Saplāksnis aplīmēts ar
plastikātu (koka tekstūra). Raţotājs - EGGER; Kods:
H1476 ST22. Paneļa gali ciet. Pie vertikālās virsmas
stiprinātas lampas. Horizontālajā paneļa augšdaļā
iestrādātas rozetes (izmantot esošās pasūtītāja
rozetes). Plaukts zem gultas: 220x2700x350mm.
Saplākšņa malas eļļotas ar tonētu lineļļu plastikāta
tonī. Panelim un plauktam regulējamas kājiņas.
Pievērst uzmanību rozešu izvietojumam. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.

55

18

304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
310.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
401.,402.,
403.,404.,
405.,406.,
407.,408.,
409.,410.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432., 433.,
434.
invalīdiem
218.,318.,
418.

2

Gultas panelis
invalīdiem ar plauktu
zem gultas

P1

2700 x
350+14
5 x 1250

3

Gultas panelis
invalīdiem ar plauktu
zem gultas

P3

3380 x 335.
350+14 (invalīdie
m), 435.
5 x 1250

4

Gulta

G1

2000 x
900

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,311.,
312.,313.,
314.,315.,
316.,317.,
318.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,418.,
419.,420.,
421.,422.,
423.,424.,
425.
202.,203.,
204.,205.,
206.,207.,
208.,209.,
210.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
302.,303.,
304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
310.,326.,
327.,328.,
329.,330.,

3

3

2

2

90

196

Metāla apakšrāmis: 450x800x1545mm. Rāmis no
taisnstūra caurulēm 40x20x2 mm. Kājām plastmasas
korķi ar filčiem. Apakšramis krāsots pulverkrāsas
tehnikā, tonis: RAL 9006.411.04.01301. Metinājumu
šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas. Pamatne zem matrača:
Laminēts saplāksnis 24x900x2000mm ar ventilācijas
urbumiem. Laminētais saplāksnis RIGA FORM
GREY 174 g (A šķira). Laminētā saplākšņa kods:
COL GREY RAL 7035 CC-INT. Zem pamatnes
speciāli saāķēšanas stiprinājumi, sabīdot gultas tie
nofiksējas. Starp plauktu un gultas plāksni filča
starplika. Matracis: 200x900x2000mm, abpusējs ar
noņemamu apvalku.Paredzēt matrača fiksācijas
risinājumu pie matrača pamatnes laminētā saplākšņa,
novēršot matrača pārbīdes. Skatīt zīmējumā. Pirms
izgatavošanas precizēt telpas izmērus. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

106

19

5

Gulta

G2

2200x90
0

331.,332.,
333.,334.,
335.,402.,
403.,404.,
405.,406.,
407.,408.,
409.,410.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432., 433.,
434.
201., 301.,
401., 435.

8

8

21

21

24

24

24

24

25

25

Galdi
6

Galds numuriņā

ga1

3630 x
600* x
750

7

Galds numuriņā

ga2

4030 x
600* x
750

8

Galds numuriņā

ga3

3110 x
600* x
750

9

Galds numuriņā

ga4

3160 x
600* x
750

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,311.,
312.,313.,
314.,315.,
316.,317.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
319.,320.,
321.,322.,
323.,324.,
325.,326.,
419.,420.,
421.,422.,
423.,424.,
425., 426.
202.,203.,
204.,205.,
206.,207.,
208.,209.,
302.,303.,
304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.
201.,227.,
228.,229.,
230.,231.,
232.,301.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
401.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432.,
433.,434.

Metāla apakšrāmis: atbilstošs galda virsmas
izmēram. Rāmis no taisnstūra caurulēm 60x20x2
mm. Kājām galos regulējamas kājiņas. Ja garums
pārsniedz 1800 mm - papildus kāja rāmja vidū.
Apakšrāmis krāsots pulverkrāsas tehnikā, tonis: RAL
9006.411.04.01301. Metinājumu šuves noslīpētas lai vizuāli nav redzamas metinājumu vietas. Galda
virsma: saplāksnis 24mm aplīmets ar plastikātu kods: H1277 ST9. Raţotājs - EGGER. Malas eļļotas
ar lineļļu virsmas tonī. Panelī virs virsmas vertikālajā
plaknē iestrādātas rozetes (izmantot esošās pasūtītāja
rozetes). Rozešu panelis - saplāksnis 18mm aplīmets
ar plastikātu - kods: H1277 ST9. Raţotājs - EGGER.
Malas eļļotas ar lineļļu virsmas tonī. Galds stiprināts
pie sienas. Stiprinājums nosegts ar paneli.
Nosegpanelis - saplāksnis 18mm aplīmets ar
plastikātu - kods: H1277 ST9. Raţotājs - EGGER.
Malas eļļotas ar lineļļu virsmas tonī. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus - galdu dziļumi mainās atkarība no nišu
izmēriem variējot no 550 - 600 mm, galdu garumus
saksaņot pirms izgatavošanas. Jebkādas izmaiņas
saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

20

10

Galds invalīdu
numuriņā ar iebūvētu
ledusskapi

ga5

2120 x
600* x
888

invalīdiem
218.,318.,
418.

3

3

11

Galds invalīdu
numuriņā-īpašas
konfigurācijas

ga6

2660 x
600* x
750

335.(inval
īdiem
),435.

2

2

12

Galds numuriņā
īpašas konfigurācijas

ga7

2660 x
600* x
750

210.,310.,
410.

3

3

Virtuves

13

Galds virtuvē

ga_v

1200 x
700 x
750

243.,343.,
443.

6

6

RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 35x35x2mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts ar
plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus - Brick U317
ST9). Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas izmērus.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

14

Galds istabā

ga8

Ø 600 x
550

233.

1

1

15

Galdiņš istabā

ga9

1300 x
600 x
550

233.

1

1

KĀJA: Metāla kāja diametrs ∅60x3mm. Kājas
pamatne - metāla - diametrs ∅400x12 mm. Metāla
plāksne virsmas piestiprināšanai - diametrs
∅400x6mm. Kājas konstrukcija - krāsota
pulvertehnikā - (RAL 9006.411.04.01301).
VIRSMAS: Saplāksnis - 24 mm biezs, aplīmēts ar
plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus - sudrabaF509 ST2). Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
Skatīt zīmējumā.
RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 35x35x2mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: RAL
9006.411.04.01301. Metinājumu šuves noslīpētas, lai
vizuāli nav redzamas metinājumu vietas. VIRSMAS:
Saplāksnis - 24 mm biezs, aplīmēts ar plastikātu
EGGER (skatīt norādītos toņus - sudraba- F509 ST2).
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos plastmasas korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg.
Regulējama ar metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā
filcis. Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības
kārtībā. Skatīt zīmējumā.

21

16

Galds ar atvilktņu
bloku

ga_p

1800 x
800 x
750

247.,347.,
447.

3

3

1) GALDS: RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules
35x35x2mm. Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico
422.19.07003. Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli
nav redzamas metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis
aplīmēts ar plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus Light Grey U750 ST9). Malas - saplāksnis eļļots ar lineļļu.
PANELIS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu EGGER.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. KABEĻU
VĀCIĽŠ: pelēka
plastmasa.Raţotājs:HETTICH.KODS:9081332,diametrs60
mm.
VADUKANĀLS:ElectralineflexpipesforcomputerKrāsa:p
elēka.Diametrs:25mm.Garums:1,8 m. Ar fiksatoru.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. 2)
ATVILKTĽU BLOKS: VIRSMAS: Saplāksnis aplīmēts
ar plastikātu EGGER (skatīt norādītos toņus - Light Grey
U750 ST9). Biezums: Korpuss - 18 mm. Plaukti, fasāde 16 mm. FURNITŪRA: Pilnā izvilkuma vadotnes ar
bremţu sistēmu. MAX svars: 30 kg. Raţotājs: HETTICH.
RITENĪŠI: Raţotājs: HETTICH. Priekšpusē - 2 gab. ar
bremzi, KODS:3057. Mugurpusē - 2 gab. bez bremzes,
KODS: 43057. Augstums: 66 mm. Materiāls: poliamīds.
Krāsa: melns/pelēks. ROKTURIS: Raţotājs: GAMET.
KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls: Cinka un alumīnija
sakausējums. Krāsa: hromēta matēta. SLĒDZENE:
Raţotājs: HÄFELE. Cilindra garums: 32 mm. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas izmērus.
Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

17

Virtuves virsma un
skapīši

vi_B

gabarīti
4200 x
600 x
2020

243.,343.,
443.

3

3

18

Virtuves bloks ar
plītīm virtuvē

vi_A

3600 x
1200 x
900

243.,343.,
443.

3

3

VIRSMA: nerūsējošs tērauds. FASĀDES un
PLAUKTI: saplāksnis - aplīmēts ar plastikātu;
fasādes un plauktu biezums - 18 mm; malas saplāksnis eļļots ar lineļļu. ROKTURI: Raţotājs:
GAMET. KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls:
Cinka un alumīnija sakausējums. Krāsa: hromēta
matēta. FURNITŪRA: eņģes vērtnēm ar kluso
aizvēršanu; rokturi; cokola kāja; cokola kājas
pamatiņš;cokola fiksators ATVILKTĽU
FURNITŪRA: Pilnā izvilkuma vadotnes ar bremţu
sistēmu - Innotech. Raţotājs: HETTICH. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.
VIRSMA: nerūsējošs tērauds. FASĀDES un
PLAUKTI: saplāksnis - aplīmēts ar plastikātu;
fasādes un plauktu biezums - 18 mm; malas saplāksnis eļļots ar lineļļu. ROKTURI: Raţotājs:
GAMET. KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls:
Cinka un alumīnija sakausējums. Krāsa: hromēta
matēta. FURNITŪRA: eņģes vērtnēm ar kluso
aizvēršanu; rokturi; cokola kāja; cokola kājas
pamatiņš;cokola fiksators ATVILKTĽU
FURNITŪRA: Pilnā izvilkuma vadotnes ar bremţu
sistēmu - Innotech. Raţotājs: HETTICH.
IEKĀRTAS (katrā blokā): elektriskā plīts virsma ar
2 darba zonām - 8 gab.; elektriskā cepeškrāsns - 1
gab. Skatīt zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt
telpas izmērus, iekārtu veidu un skaitu.Jebkādas

22

izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

19

Virtuves bloks

vir

gabarīti
~3840 x
600 x
2725

233.

1

1

VIRSMA, PANELIS: Saplāksnis aplīmets ar
plastikātu, kods: H1277 ST9.Raţotājs: EGGER.
Malas eļļotas ar lineļļu virsmas tonī. FASĀDES,
COKOLS: Saplāksnis aplīmēts ar plastikātu,kods:
H1476 ST22 - ar koka tekstūru. ROKTURI: Durtiņu
atvēršana ar atspiešanas mehānismu. FURNITŪRA:
eņģes vērtnēm ar kluso aizvēršanu;rokturi;cokola
kāja;cokola kājas pamatiņš;cokola fiksators.
IEKĀRTAS:- elektriskā plīts virsma ar 2 darba
zonām - 1 gab. - tvaika nosūcējs - 1 gab. Skatīt
zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.
Materiāli: audums- 100% PES (poliesters),
poliuretāna putas, poliestera vate, tērauda kājas.
Krāsa: sarkana. Izmēri:platums: 70 cm, dziļums: 73
cm, augstums: 75 cm, sēdes platums: 57 cm, sēdekļa
dziļums: 46 cm, sēdekļa augstums: 43 cm, Papildus:
atpūtas krēsla spilvens lietojams no abām pusēm.
Skatīt zīmējumā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas
izmērus. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.
Materiāli:-koka rāmis, pārklāts ar putām HR
30kg/m3;-karkass stiprināts ar Nea elastīgajām
siksnām (garnatija 10 gadi.);- sēdekļa spilvens no
putām HR 35kg/m3, papildus 3 cm slānis;-atzveltnes
spilvens - 100% silikona un poliestera škiedras ar
dalītiem slāņiem, lai izvairītos no defomācijām,
apvalks pilnībā noņemams;-gultas kājas - hromēts
metāls;-dīvāna kājas - koks - diţskābardis;- apdare ar dubultām vīlēm un iešūtu lentu visās dīvāna vīlēs;izvelkamajai gultai - tērauda rāmis un masīvkoks
(mehānisma garantija 5 gadi);- matracis - putu
matracis.Auduma tonis:S-3 6517 gaiši zils ar
sudrabu. Skatīt zīmējumā. Pirms izgatavošanas
precizēt telpas izmērus. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā.
SĒDE: tehnopolimērs ar svītrotām krāsu pārejām.
RĀMIS: ar sānos savienotām kājām (pie grīdas), kas
segumā dod mazāku iespiedumu. Kājas - metāla krāsotas baltā krāsā. Krēslu toņus un skaitu saskaņot
pirms izgatavošanas. Skatīt zīmējumā. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

Krēsli
20

Mīkstais krēsls

kap

700 x
730 x
750

233.

6

6

21

Dīvāngulta

dd_1

1800 x
1000 x
1000

233.

2

2

22

Krēsls numuriņos un
virtuvēs

kn_1

510 x
430 x
810

75

237

201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,

23

221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
243.,247.

KRĀSA
: kods 5
301.,302.,
303.,304.,
305.,306.,
307.,308.,
309.,310.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,318.,
319.,320.,
321.,322.,
323.,324.,
325.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
335.,343.,
347.

81

KRĀSA
: kods 2
401.,402.,
403.,404.,
405.,406.,
407.,408.,
409.,410.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,418.,
419.,420.,
421.,422.,
423.,424.,
425.,426.,
427.,428.,
429.,430.,
431.,432.,
433., 434.,
435.,443.,
447.

81

KRĀSA
: kods 6
23

Krēsli uz ritentiņiem

k_p

-

247.,347.,
447.

3

3

Ar roku balstiem. Regulējams un fiksējams atzveltnes
slīpums. Regulējams atzveltnes un sēdes augstums. Melna
polipropilēna piecstaru bāze. Auduma polsterējums –
nodilumizturība. 35000-100000 ciklu (Martindeila tests).
Audums: sēde - pelēks ar oranţu - KING L 8508, atzveltne
- bēšs - KING L 2514.RITENĪŠI: Ø50mm, paredzēti
cietiem grīdas segumiem. Jebkādas izmaiņas saskaņot
autoruzraudzības kārtībā. Skatīt zīmējumā. Pirms
izgatavošanas precizēt telpas izmērus. Jebkādas izmaiņas
saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

Skapji

24

24

Skapis numuriņos
DV

sk 1

1680 x
500-600
x 2300

25

Skapis numuriņos V

sk1v

26

Skapis invalīdu
numuriņos DV

sk 2

27

Skapis numuriņos V

sk 3

28

Skapis numuriņos V

sk 4

1680 x
500-600
x 2300
1680 x
430-450
x 2300
9201000 x
500-650
x 2300
(bez
ledussk
apja)
2600 x
500-600
x 2300

29

Skapis numuriņos V

sk 5

2550 x
500-600
x 2300

30

Skapis numuriņāīpašas konfigurācijas
V

sk 6

1980 x
500-600
x 2300

31

Skapis numuriņāīpašas konfigurācijas
V

sk 7

1680 x
500-600
x 2300

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,219.,
220.,221.,
222.,223.,
224.,225.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.
210.,226.,
310.,326.,
410.,426.

42

42

6

6

invalīdiem
218.,318.,
418.

3

3

201.,247.,
301.,347.,
401.,435.,
447.

7

7

202.,203.,
204.,205.,
206.,207.,
208.,209.,
302.,303.,
304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
427.,428.,
429.,430.,
431.,432.,
433.,434.
201.,301.,
401.

24

24

22

22

3

3

1

1

435.

Skapju korpuss izgatavoti no laminēta saplākšņa,
kods: RIGA FORM GREY 174 g (A šķira). Skapju
karkasi - no 18 mm bieza, aizmugures - no 12 mm
bieza, atvilktņu karkasi - no 12 mm bieza laminētā
saplākšņa. Skapju fasādes (fasādes, bīdāmās durvis,
atvilktņu priekšas, veramās durvis): 16 mm biezs
saplāksnis aplīmēts ar plastikātu (kodus skaīt
tehniskajā specifikācijā). Plaukti: 18 mm biezs
laminēts saplāksnis; ar maināmu augstumu. Ja aile ir
par seklu, paredzēt starpsienas priekšējās plaknes
apšūšanu ar fasādem izmantoto materiālu (skatīt
zīmējumā). Drēbju nodalījumā nav skapja
aizmugures, jo pie sienas izvietotas elektrības sadales
kastes, kuru novietojums ir mainīgs pa telpām.
Dienesta viesnīcas skapjos - iebūvēts ledusskapis ar
saldētavu 873A x 540P x 549Dz mm. Mācību
viesnīcas zonas skapjos - iebūvēts mini bārs - 554A
x 422P x 451Dz.Ventilācijas reste - alumīnija iebūvēta skapja augšējā un apakšējā cokolā,
nodrošinot ledusskapja vai minibāra ventilāciju.
Bīdāmās durvis iekārtas sliedēs (durvju plaknes
apakšā iefrēzējums, pie cokola stiprināts plastmasas
distancers (apakšējais fiksators), kas nofiksē durvju
kustības plakni), veramo durvju viras ar bremzēšanas
mehānismu, atvilktņu vadotnes - pilna izvilkuma ar
bremzi, max svars 30kg. Skatīt zīmējumā.
Iegremdējami rokturi: kvadrāta formas 50x50 mm,
iedziļinājums satveršanai 30x30 mm, slīpēts metāls.
Pirms izgatavošanas precizēt telpas izmērus (aiļu
dziļumus, ailes garumus, elektrības kastes
izvietojumu un elektrības pievadus). Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā.
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Skapis numuriņāinvalīdu-īpašas
konfigurācijas V

sk7_i

1680 x
500-600
x 2300

335.

1

1
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Skapis apartamentos
V

sk 8

233.

1

1

34

Skapis apartamentos
V

sk 9

233.

1

1
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Skapju modulis
personāla telpās

skp

1550 x
500-600
x 2300
1370 x
600 x
2000
900 x
400 x
2048

247.,347.,
447.

15

15

RĀMIS: Metinātas precīzijas caurules 35x35x2mm.
Krāsots pulvertehnikā, tonis: Grigio Antico 422.19.07003.
Metinājumu šuves noslīpētas - lai vizuāli nav redzamas
metinājumu vietas. VIRSMAS: Saplāksnis - laminēts.
Kods: RIGA FORM GREY 174 g (A šķira)Biezums:
Korpuss, plaukti, virsma - 18 mm. Mugurdaļa - 12 mm.
REGULĒJAMĀS KĀJIĽAS: Kājām galos - plastmasas
korķis ar vītni M10, slodze līdz 300 kg. Regulējama ar
metrisko vītni M10. Kājiņas apakšā filcis. ROKTURIS:
Raţotājs: GAMET. KODS: UN94-0128-G0008. Materiāls:
Cinka un alumīnija sakausējums. Krāsa: hromēta matēta.
SLĒDZENE: Raţotājs: HÄFELE. Cilindra garums: 22
mm. FURNITŪRA: eņģes - kopā 4 gab. (katrai vērtnei 2
gab.). Jebkādas izmaiņas saskaņot autoruzraudzības
kārtībā. Pirms izgatavošanas precizēt telpas izmērus.
Skatīt zīmējumā.
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Izlietnes skapītis

ski

201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
233.,
301.,302.,
303.,304.,
305.,306.,
307.,308.,
309.,310.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,318.,
319.,320.,
321.,322.,
323.,324.,
325.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
335.,401.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.,
410.,411.,
412.,413.,

106

106

Karkass, durtiľas un plaukti izgatavots no 16 mm
bieza laminēta saplākšņa. Malas eļļotas ar lineļļu
virsmas tonī. Laminētais saplāksnis RIGA FORM
WHITE 174 g (A šķira). 2 veramas durtiņas. Karkasa
augšdaļa kopē izlietnes formu. Mēbele stiprināta pie
sienas ar distanci no grīdas. Rokturis - "poga" kvadrāta formas 12x12 mm, cinka un alumīnija
sakausējums, matēts hroms.

400 x
600 x
250

26

37

Izlietnes skapītis

skia

1500 x
600 x
250

414.,415.,
416.,417.,
418.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432.,433.,
434.,435.
233.

1

1

106

106

Karkass, durtiľas un plaukti izgatavots no 16 mm
bieza laminēta saplākšņa. Malas eļļotas ar lineļļu
virsmas tonī. Laminētais saplāksnis RIGA FORM
WHITE 174 g (A šķira). 4 veramas durtiņas.
Karkasa augšdaļa kopē izlietnes formu. Mēbele
stiprināta pie sienas ar distanci no grīdas. Rokturis "poga" - kvadrāta formas 12x12 mm, cinka un
alumīnija sakausējums, matēts hroms.

Spoguļi
38

Spogulis vannas
istabā

850A x
775P x
4 Dz

201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
233.,
301.,302.,
303.,304.,
305.,306.,
307.,308.,
309.,310.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,318.,
319.,320.,
321.,322.,
323.,324.,
325.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
335.,401.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.,
410.,411.,
412.,413.,
414.,415.,
416.,417.,
418.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.,

Spogulis. Biezums - 4 mm. Malas pulētas, stūri
nopulēti. Līmēpie sienas bez pamatnes. Jebkādas
izmaiņas saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Pirms
izgatavošanas precizēt telpas izmērus. Skatīt
zīmējumā.
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426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432.,433.,
434.,435.

39

Spogulis vannas
istabā apartamentos

850A x
1400P x
4 Dz

233.

1

1

45

45

Iebūvējams ledusskapis ar saldētavu. Tips:
Iebūvējams. Energo efektivitāte: Enerģijas patēriņa
efektivitātes klase: A+. Enerģijas patēriņš gadā: 189
kWh. Tilpums: Ledusskapja tilpums, neto: 112 l.
Saldētavas tilpums, neto: 15 l. Aukstuma kamera:
Automātiska ledusskapja atkausēšana. 2 pilna
platuma, stikla ar apdari plaukti. Olu trauks: 1 priekš
6 olām.1 atvilktne. Saldētava: 4 zvaigţņu. 1
nodalījums. Saldēšanas jauda 2 kg/24 h. Trokšľu
līmenis: 38 db. Citas īpašības: Mehāniska
temperatūras vadība. Apgaismojums. Durvju
vēršanās virziens: pa labi, maināms. Izmērs:
Augstums cm, 87.3. Platums cm, 54. Dziļums cm,
54.9. Skatīt zīmējumā.

58

58

Iebūvējams minibārs. Tilpums: 40 l. 2 plaukti. 2
nodalījumi durvīs. Automātiska ledusskapja
atkausēšana. Citas īpašības: Durvju slēdzene.
Bīdāmas eņģes. Durvju vēršanās virziens: pa labi,
maināms. Krāsa: melna. Izmēri (AxPlxDz):
554x422x451 mm. Skatīt zīmējumā.

Ledusskapji

40

Iebūvējams
ledusskapis dienesta
viesnīcas numuriņos

*

873A x
540P x
549Dz

41

Iebūvējams minibārs
mācību viesnīcas
numuriņos

**

554A x
422P x
451Dz

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,311.,
312.,313.,
314.,315.,
316.,317.,
318.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,418.,
419.,420.,
421.,422.,
423.,424.,
425.
201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
226.,227.,
228.,229.,
230.,231.,
232.,233.,
301.,302.,
303.,304.,
305.,306.,
307.,308.,
309.,310.,
326.,327.,
328.,329.,
330.,331.,
332.,333.,
334.,335.,
401.,402.,
403.,404.,
405.,406.,
407.,408.,
409.,410.,
426.,427.,

28

428.,429.,
430.,431.,
432.,
433.,434.,
435.

Matrači
42

43

Matracis dienesta
viesnīcas numuriņos

Matracis dienesta
viesnīcas numuriņos

-

-

2000 x
900

2200 x
900

211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,311.,
312.,313.,
314.,315.,
316.,317.,
318.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
411.,412.,
413.,414.,
415.,416.,
417.,418.,
419.,420.,
421.,422.,
423.,424.,
425.
202.,203.,
204.,205.,
206.,207.,
208.,209.,
210.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
302.,303.,
304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
310.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
335.,402.,
403.,404.,
405.,406.,
407.,408.,
409.,410.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432., 433.,
434.
201.,301.,
401.,435.

90

196

106

8

Gultas matracis. Ekoloģiski tīrs, nealerģisks,
mitrumizturīgs, nodrošina gaisa cirkulāciju un
siltumapmaiņu. No abām pusēm pārklāts ar vatīna
slāni. Noņemams apvalks no stepēta auduma.
Atsperu bloks : Atsperu bloks samontēts no 5-vijumu
divkonusu atsperēm (d=90mm, 110gab/m2, stieple
2,2mm), no divām pusēm pa perimetru sastiprināts ar
stingriem rāmjiem. Metāla rāmji nodrošina atsperu
bloka stabilitāti un matrača formu. To pielietošana
ļauj iztikt bez porolona galiem, kas mazina matrača
pieputēšanu tā eksplutācijas laikā. Kokosa
plāksnes:Kokosa palmas šķiedru pildījums (h=22mm,
p=1,8kg/m2), kas savstarpēji savienotas, pielietojot
lateksu. Augsti elastīgs, 100% dabīgs
pamatpildījums. Vatīns: Kokvilnas un vilnas šķiedru
sajaukums – papildus mīkstais pildījums. Pārvalks
Noņemams pārvalks. Auduma sastāvā – līdz 45%
kokvilna un līdz 65% viskoze un poliesters. Pārvalku
audums ir cauršūts uz sintepona, ar flizelīna oderi,
kas piedod pārvalkam apjomu un papildus izturību.
Materiāls labi tur formu un izturīgs pret izdilumu,
tajā pašā laikā „elpo”, piemīt hipoalerģiskas un
higroskopiskas īpašības. Uz šāda apvalka var
izmantot palagus ar gumiju kā arī tradicionālus
taisnus lina, kokvilnas vai zīda palagus. Skatīt
zīmējumā.

8
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Lampas
44

Galda lampa

-

200 x
1000

45

Lampa pie gultas
paneļa

-

528 x 33

201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
227.,228.,
229.,230.,
231.,232.,
247.,301.,
302.,303.,
304.,305.,
306.,307.,
308.,309.,
310.,311.,
312.,313.,
314.,315.,
316.,317.,
318.,319.,
320.,321.,
322.,323.,
324.,325.,
326.,327.,
328.,329.,
330.,331.,
332.,333.,
334.,335.,
347.,401.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.,
410.,411.,
412.,413.,
414.,415.,
416.,417.,
418.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432., 433.,
434.,
435.,447.
201.,202.,
203.,204.,
205.,206.,
207.,208.,
209.,210.,
211.,212.,
213.,214.,
215.,216.,
217.,218.,
219.,220.,
221.,222.,
223.,224.,
225.,226.,
227.,228.,

207

207

Galda lampa. Nordlux ARKI tabele vai analogs.
Materiāli: krāsots metāls. Krāsa: balta. Max 60 W.
Kupola diametrs: 200 mm. Vada garums: 180 cm.
+ Papildus spuldze: Halogēns E27. Komplektā
sienas un galda stiprinājumi. Skatīt zīmējumā.

204

204

Lampa pie gultas paneļa SLV Lighting DIO FLEX
PLATE WALL LAMP vai analogs Materiāli:
alumīnijs Krāsa: hromēta Max 50 W Izmēri:
kupols: diametrs/garums - 33/38 mm; elastīgais
plecs: 40 cm; slēdţa pamats: diametrs/garums - 90/33
mm. +LED spuldze: OSRAM. Skatīt zīmējumā.
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229.,230.,
231.,232.,
301.,302.,
303.,304.,
305.,306.,
307.,308.,
309.,310.,
311.,312.,
313.,314.,
315.,316.,
317.,318.,
319.,320.,
321.,322.,
323.,324.,
325.,326.,
327.,328.,
329.,330.,
331.,332.,
333.,334.,
335.,401.,
402.,403.,
404.,405.,
406.,407.,
408.,409.,
410.,411.,
412.,413.,
414.,415.,
416.,417.,
418.,419.,
420.,421.,
422.,423.,
424.,425.,
426.,427.,
428.,429.,
430.,431.,
432., 433.,
434., 435.
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Pielikums Nr.4
Slēgta konkursa „Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai”
ar id.nr.
VT 2014/5 nolikumam

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos
nosacījumus un noteikumus:
1. Līguma izpildes garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas
Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robeţās,
pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav
izpildījis noslēgtā Līguma saistības;
1.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav
pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.3. garantija ir spēkā 10 (desmit) dienas pēc līgumā paredzēto preču piegādātes.
1.4. garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā;
1.5. garantija ir neatsaucama;
1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform
Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem,
kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai
piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo
garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem.
2. Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā
izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robeţās,
pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav
līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu (100% avanss);
2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no
Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis
pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
2.5. garantija ir neatsaucama;
2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform
Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem,
kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai
piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo
garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem.
3. Garantijas laika garantija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu
par preču pieņemšanu un tai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas
33

Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
3.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas
izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
3.2. garantijas summa ir 2 (divi) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā;
3.3. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
3.4. garantija ir neatsaucama;
3.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
3.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform
Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem,
kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai
piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo
garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem.
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