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1. Vispārīgā informācija

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs
VARAM 2017/35

1.2.

Pasūtītājs un kontaktpersona
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Reģ.Nr. 90000028508
Peldu iela 25
Rīga, LV 1494
Valsts vides dienests
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Vides pārraudzības valsts birojs
Dabas aizsardzības pārvalde
Latvijas Dabas muzejs
Nacionālais botāniskais dārzs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Kontaktpersona:
Aigars Brivna
Tālrunis: +371 67026441
Faksa Nr.: +371 67820442
e-pasta adrese: aigars.brivna@varam.gov.lv
Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV 1494, 5.stāvs
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.

2.

Informācija par iepirkuma priekšmetu
Maināmo paklāju noma (turpmāk – Pakalpojums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pakalpojums sniedzams
(1.pielikums).

2.1.

atbilstoši

Tehniskās

Pakalpojuma sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.
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specifikācijas

nosacījumiem

2.2.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš
Paredzamais pakalpojuma sniegšanas līguma termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši
no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma kopējās summas 41999 euro apguvei.
Katrs Pasūtītājs, pamatojoties uz iestādes faktiskajām vajadzībām, ir tiesīgs noslēgt
līgumu ar iepirkuma rezultātā izvēlētu piegādātāju uz termiņu līdz 36 (trīsdesmit
seši) mēnešiem par Finanšu piedāvājumā (3.pielikums) minētajām cenām.

2.3.

Pakalpojuma paredzamā līgumcena
Līdz 41999 euro (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk – PVN)).

3. Piedāvājums
3.1.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.
3.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 12.janvārim, plkst.11.00,
Peldu ielā 25, 102.telpā (Kancelejā), Rīgā, LV-1494, piedāvājumus iesniedzot
personīgi. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.1.3.punktā noteikto gadījumu,
ir Pasūtītāja īpašums.
3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
3.1.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu
piedāvājumu.
3.2.

Piedāvājuma noformējums

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:
 Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese;
 Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Maināmo paklāju noma” Identifikācijas
Nr. VARAM 2017/35. Neatvērt līdz 2018.gada 12.janvārim, plkst.11.00”.
3.2.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Piedāvājumā
iekļautajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā ar
ierakstu „Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas
personisko parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un
uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu.
3.2.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot
cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo
auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar
savu parakstu apliecina piedāvājumu parakstīt pilnvarotā amatpersona.
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3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja
tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu,
kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:
 Norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
 Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
 Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
3.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina.
Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:
 Norādi „KOPIJA PAREIZA”;
 Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
 Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
3.2.6. Pretendents piedāvājumu var iesniegt kā elektronisku dokumentu 1 eksemplārā, kas
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus par
elektronisko dokumentu noformēšanu. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta
kopā kā viena datne. Piedāvājums jāieraksta elektroniski kopnes USB saskarnes
atmiņas ierīcē (USB flash atmiņa), kuru var pievienojot datora USB portam un nolasīt
ar MS Office 2003 (vai vēlāku programmatūras versiju) rīkiem lasāmā formātā.
Elektroniskā formā noformētu piedāvājumu, kas ievietots slēgtā aploksnē, var iesniegt
personīgi vai nosūtot pa pastu.
3.2.7. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
4.

Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.

Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents
Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai
ārvalstīs.

4.2.

Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts
pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek
likvidēts.

4.3.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

4.4.

Nolikuma 4.2. un 4.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
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kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
4.5.

Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj informācija par to, vai pretendenta
uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā
uzņēmuma statusam.

4.6.

Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze maināmo nomas pakalpojumu
jomā, nodrošinot pakalpojumu piegādi gan Rīgā, gan reģionos ārpus Rīgas.

5.

Iesniedzamie dokumenti

5.1.

Pieteikums dalībai iepirkumā
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā
veidnei (2.pielikums) jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2.punktā minētajiem
dokumentiem, pievienojot satura rādītāju. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā.
Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt
pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

5.2.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

5.2.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām (ja normatīvie akti to paredz), iepirkuma komisija pārbaudīs publiski
pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts
Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju
kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.
5.2.2. Informācija par iepriekšējos 3 (trīs) gados sniegtajiem maināmo nomas paklāju
pakalpojumiem iestādēs (norādot Klienta nosaukumu, pakalpojuma apjomu,
pakalpojuma sniegšanas periodu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruni), kur
pakalpojumi tiek nodrošināti gan Rīgā, gan reģionos ārpus Rīgas.
5.2.3. Informācija, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā noteikto minimālo prasību izpildi.
6.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām
un Publisko iepirkumu likumu. Sākotnēji atbilstība Nolikuma prasībām tiks vērtēta tikai
lētākajam iesniegtajam piedāvājumam. Gadījumā, ja lētākais piedāvājums tiks izslēgts
no iepirkuma, atbilstība Nolikuma prasībām tiks pārbaudīta nākošajam lētākajam
piedāvājumam.
6.2. Iepirkuma komisija:
6.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 3.2., 4. un 5. punktā norādītajām
prasībām. Par atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām
norādītajām prasībām.
6.2.2. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām.
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6.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas
kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma
komisija ņems vērā tās veiktos labojumus.
6.2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, komisija saskaņā ar PIL 9. panta noteikto kārtību pārbaudīs, vai uz
pretendentu un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 9.
panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā (un šī nolikuma 4.2. un 4.3.apakšpunktā) minētie
izslēgšanas nosacījumi. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēs nodokļu
parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, tad tā rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta desmito daļu.
Iepirkuma komisija attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kuru
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta divpadsmito daļu.
6.2.5. Līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam Pretendentam, kurš iesniegs piedāvājumu
ar viszemāko līgumcenu un kas atbildīs visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām.
6.2.6. Gadījumā, ja vismaz diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienādas viszemākās
cenas, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielāka vidējā sociālā nodokļa
iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 2016.gadā.
6.2.7. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Paklāju veids

Tehniskā specifikācija
Izmēri (paklāju izmērs 60 x 85 cm
var atšķirties no 85 x 110 cm
tehniskajā specifikācijā 85 x 150 cm
norādītajiem izmēriem 115 x 200 cm
±5cm) 85 x 240 cm (platums 80-85 cm x ne
garāks par 250 cm
150 x 240 cm
115 x 240 cm
Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no vairākiem
elementiem.
Svars: Aptuveni 2,70 – 2,75 kg/ m2
Šķiedras daudzums: 700 g / m2

Neilona paklāji

Biezums kopā ar
gumijas pamatni:
Ražotāja tehniskā
specifikācija:
Malas:

Šķiedra

Krāsa:

Kokvilnas paklāji

9-11 mm. Gumijas pamatne, kas neslīd
pa sausu grīdas segumu.
Ir pieejams, jāpievieno
Visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša
gumijas mala ~ 1,8 – 2,2 cm platumā, kas
ietilpst paklāja kopējā izmērā. Uz
gumijotās pamatnes daļas norādīt
pakalpojuma sniedzēja firmas nosaukumu.
100% neilons. Raupji vērpta neilona
šķiedra ( augšpusē saliekta), kas novērš
statiskās strāvas veidošanos. Katru
dzijas pavedienu veido divas šķiedru
kārtas, kas ir atsevišķi savītas 5,5 reizes
uz katriem 2,5 cm un tad savērptas
kopā, savijot 4,5 reizes uz katriem 2,5
cm. Tad pavediens tiek termiski
apstrādāts, lai ilgstoši saglabātu ciešo
vijumu.
Pamattonis gaiši pelēks, kas vizuāli
neakcentē uzkrātos gružus, plūksnas un
citus netīrumus.
85 x 150 cm
85 x 240 cm
115 x 200 cm
150 x 240 cm

Izmēri (paklāju izmērs
var atšķirties no
tehniskajā specifikācijā
norādītajiem izmēriem
±5cm)
Svars: Aptuveni 2.75 kg/ m2

Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no vairākiem
elementiem
Šķiedras daudzums: no 1250g/m2
Biezums kopā ar
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13 mm

Gumijas paklāji

gumijas pamatni:
Ražotāja tehniskā Ir pieejams, jāpievieno
specifikācija:
Malas: visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša
gumijas mala ~ 1,8 – 2,2 cm platumā, kas
ietilpst paklāja kopējā izmērā
Šķiedra 100% kokvilna. Uzsūc un absorbē
netīrumus, smiltis un mitrumu, lai
neradītu alerģiskas reakcijas, paklājiem
jābūt
impregnētiem
ar
putekļu
absorbējošu emulsiju.
Krāsa: Krāsas pamattonis pelēka ar melnu, kas
vizuāli neakcentē uzkrātos gružus ,
plūksnas un citus netīrumus.
Izmēri (paklāju izmērs 85 x 140 cm
var atšķirties no 115 x 180 cm
tehniskajā specifikācijā
norādītajiem izmēriem
±5cm)
Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no vairākiem
elementiem
Svars: 4,1 kg/m2
Biezums kopā ar gumijas 4 - 5 mm
pamatni:
Ražotāja tehniskā Ir pieejams, jāpievieno
specifikācija:
Šķiedra: 100% nitrila gumijas paklājs
Malas: Gumijas malas 1.8 - 2.2 cm platas

Objektu saraksts uz kurām jānodrošina piegāde

Nr.p.k.
1

2
3
4

5
6
7
8

Objekta nosaukums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv
Valsts vides dienests (tai skaitā uz iestādes
reģionālajām struktūrvienību adresēm)
www.vvd.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
www.lvafa.gov.lv
Vides pārraudzības valsts birojs
www.vpvb.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvalde (tai skaitā uz iestādes
reģionālajām struktūrvienību adresēm)
www.daba.gov.lv
Latvijas Dabas muzejs
www.dabasmuzejs.gov.lv
Nacionālais botāniskais dārzs
www.nbd.gov.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
www.vraa.gov.lv
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Plānotais paklāju
skaits
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības

2.pielikums
Pieteikums dalībai iepirkumā*
Vieta, datums: _________________
Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Reģ.Nr. 90000028508
Peldu iela 25
Rīga, LV 1494
Iepirkuma identifikācijas numurs un datums: _________________
Iepirkuma priekšmets: _________________

1.

PRETENDENTS
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

2.

KONTAKTPERSONA
Vārds,
uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta
adrese

3. APLIECINĀJUMS
Ar šo mēs _______________________ apliecinām, ka:






tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā;
piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām.
pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.
visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas.

*

Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2.punktā minētajiem dokumentiem, pievienojot
satura rādītāju.
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4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Paklāju veids

Tehniskā specifikācija
Izmēri (paklāju 60 x 85 cm
izmērs var 85 x 110 cm
atšķirties no 85 x 150 cm
tehniskajā 115 x 200 cm
specifikācijā 85 x 240 cm
norādītajiem 150 x 240 cm
izmēriem ±5cm) 115 x 240 cm
Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no
vairākiem elementiem.
Svars: Aptuveni 2,70 – 2,75 kg/ m2
Šķiedras
daudzums:
Biezums kopā ar
gumijas
pamatni:
Ražotāja
tehniskā
specifikācija:
Malas:

Neilona
paklāji

Šķiedra

Krāsa:

Kokvilnas
paklāji

Izmēri (paklāju
izmērs var
atšķirties no
tehniskajā
specifikācijā
norādītajiem

700 g / m2
9-11 mm. Gumijas pamatne,
kas neslīd pa sausu grīdas
segumu.

Visiem paklājiem ir pa
perimetru pieguļoša gumijas
mala ~ 1,8 – 2,2 cm platumā,
kas ietilpst paklāja kopējā
izmērā. Uz gumijotās pamatnes
daļas norādīt pakalpojuma
sniedzēja firmas nosaukumu.
100% neilons. Raupji vērpta
neilona šķiedra (augšpusē
saliekta), kas novērš statiskās
strāvas veidošanos. Katru
dzijas pavedienu veido divas
šķiedru kārtas, kas ir atsevišķi
savītas 5,5 reizes uz katriem
2,5 cm un tad savērptas kopā,
savijot 4,5 reizes uz katriem
2,5 cm. Tad pavediens tiek
termiski
apstrādāts,
lai
ilgstoši
saglabātu
ciešo
vijumu.
Pamattonis gaiši pelēks, kas
vizuāli neakcentē uzkrātos
gružus, plūksnas un citus
netīrumus.
85 x 150 cm
85 x 240 cm
115 x 200 cm
150 x 240 cm
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Piedāvājums

izmēriem ±5cm)
Svars: Aptuveni 2.75 kg/ m2

Gumijas
paklāji

Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no
vairākiem elementiem
Šķiedras no 1250g/m2
daudzums:
Biezums kopā ar 13 mm
gumijas
pamatni:
Ražotāja
tehniskā
specifikācija:
Malas: Visiem paklājiem ir pa
perimetru pieguļoša gumijas
mala ~ 1,8 – 2,2 cm platumā,
kas ietilpst paklāja kopējā
izmērā
Šķiedra 100% kokvilna. Uzsūc un
absorbē netīrumus, smiltis un
mitrumu,
lai
neradītu
alerģiskas
reakcijas,
paklājiem jābūt impregnētiem
ar
putekļu
absorbējošu
emulsiju.
Krāsa: Krāsas pamattonis pelēka ar
melnu, kas vizuāli neakcentē
uzkrātos gružus , plūksnas un
citus netīrumus.
Izmēri (paklāju 85 x 140 cm
izmērs var 115 x 180 cm
atšķirties no
tehniskajā
specifikācijā
norādītajiem
izmēriem ±5cm)
Uzbūve: Paklāja laukums nesastāv no
vairākiem elementiem
Svars: 4,1 kg/m2
Biezums kopā ar 4 - 5 mm
gumijas pamatni:
Ražotāja tehniskā
specifikācija:
Šķiedra: 100% nitrila gumijas paklājs
Malas: Gumijas malas 1.8 - 2.2 cm
platas
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3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. Nosaukums

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

Skaits

Paklājs sintētiskais 60 x 85
Paklājs sintētiskais 85 x 110
Paklājs sintētiskais 85 x 150
Paklājs sintētiskais 115 x 200
Paklājs sintētiskais 85 x 240
Paklājs sintētiskais 150 x 240
Paklājs sintētiskais 115 x 240
Paklājs kokvilnas 85 x 150
Paklājs kokvilnas 85 x 240
Paklājs kokvilnas 115 x 200
Paklājs kokvilnas 150 x 240
Paklājs gumijas 85 x 140
Paklājs gumijas 115 x 180

1(viena) nomas paklāja
apmaiņas vienības cena
par 1 (vienu) reizi
(EUR bez PVN)*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kopā bez PVN:
PVN 21%:
Kopā ar PVN:

Pretendenta vadītāja paraksts**:________________________
Vārds, uzvārds: ____________________________________
Amats: ___________________________________________
* 1(viena) nomas paklāja apmaiņas vienības cena par 1 (vienu) reizi ir fiksēta neatkarīgi no objekta adreses vai
apmaiņas reižu skaita.
** Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā
pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visām personām,
kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt
pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.
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