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Protokols Nr. 2018/3/2

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ID Nr. ZPR2018/3
“Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Zemgales plānošanas reģionam pēc atsevišķiem pasūtījumiem”
(precizētā redakcija)

I Iepirkuma 1.DAĻA – Kancelejas preces
1.1. Kancelejas preču piegādi iepirkuma pretendents nodrošina pēc ikreizējiem Zemgales plānošanas reģiona (turpmāk – Pasūtītājs)
veiktajiem pasūtījumiem 2 (divu) darba dienu laikā Pasūtītāja norādītajā adresē neatkarīgi no pasūtījuma apjoma/summas (bez noteiktas
pasūtījuma summas ierobežojuma). Preču piegāde ir jāveic oriģinālajā ražotāja iepakojumā.
1.2. Pasūtījumu piegādes adreses: 1) Pasūtītāja galvenais birojs Katoļu ielā 2b, Jelgavā, 2) Pasūtītāja birojs Jaunā ielā 31c, Jēkabpilī.
1.3. Ņemot vērā to, ka šajā specifikācijā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka
pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentu preci, kas atbilst šīs specifikācijas tehniskajām prasībām.
1.4. Par piegādātājām precēm apmaksa tiek veikta pēc to faktiskas piegādes(saņemšanas) pamatojoties uz izpildītāja izrakstīto rēķinu 5
darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
1.5. Precēm, kurām nav norādītas lieluma robežas, pieļaujamais lielums var būt +/- 10% no noteiktā izmēra.
1.6. Vispārīgās vienošanās, kas tiks parakstīta pamatojoties uz Iepirkuma rezultātiem, laikā Pretendents apņemas veikt sekojošu preču
piegādi pēc atsevišķiem Pasūtītāja pasūtījumiem un par sekojošam cenām :

Nr.p.k.

Prasības

Nosaukums

Biroja papīra izstādājumi
Balta, pašlīmējoša, ar silikonizētu lentu

Vienas
mērvienības
skaits

1.

Aploksne C6

2.
3.
4.
5.
6.

Krāsaina, pašlīmējoša, ar silikonizētu lentu
Balta, pašlīmējoša, ar silikonizētu lentu
Balta, pašlīmējoša, ar silikonizētu lentu
Balta, pašlīmējoša, ar silikonizētu lentu
Pašlīmējošās aploksnes ar silikonizētu lentu un zilu iekšējo apdruku, gaiši tonētas

7.

Aploksne C65
Aploksne C65
Aploksne C5
Aploksne C4
Aploksne ar
ielocēm
Uzlīmes

8.

Uzlīmes

Pašlīmējošās, apdrukai visa veida printeros, baltas, izmērs 38*21.2 mm, 65 loksnē

9.

Piezīmju lapu
bloknots A4
Piezīmju lapu
bloknots A4
Piezīmju lapu
bloknots A5
Piezīmju lapu
bloknots A5
Līmlapiņas
Līmlapiņas
Līmlapiņas
Līmlapiņas
Līmlapiņas
Līmlapiņu kubs

Rūtiņu, bez priekšējā vāka, pamatne no kartona

1 iepakojums
(100 loksnes)
1 iepakojums
(100 loksnes)
1

Rūtiņu, ar kartona vāku

1

Rūtiņu, ar vākiem

1

Rūtiņu, bez priekšējā vāka, ar kartona pamatni

1

Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 38x51 mm
Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 75*51 mm
Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 76*76 mm
Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 40*50 mm
Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 100*100 mm
Dažādās krāsās, 100 lap./blociņā ar izmēru: 51*51 mm

1
1
1
1
1
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pašlīmējošās, apdrukai visa veida printeros, baltas, izmērs 70*36mm, 24 loksnē

1 iepakojums
(100 gab.)
1
1
1
1
1

Vienas vienības
cena
(EUR bez PVN)

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.

Noņemama
līmējoša masa
Piezīmju lapiņas
Piezīmju papīrs
plastmasas kastītē
Darba aizsardzības
instruktāžas žurnāls
Rīkojumu
reģistrācijas žurnāls
Saņemto un
nosūtāmo
dokumentu
reģistrācijas žurnāls
Maksājumu
uzdevumu
reģistrācijas žurnāls
Dzēsts
Personas kartiņa
Mazvērtīgo un ātri
nolietojamo
priekšmetu
norakstīšanas akts
Dzēsts
Kalendārs/
dienasgrāmata

Kalendārs/
dienasgrāmata

Balta, noņemama un pārlīmējama, sadalīta mazos kvadrātiņos
85 x 85 mm, 500 lapas krāsainas
Baltas piezīmju lapiņas caurspīdīgā plastmasas kastītē

1 iepakojums
(84 gab.)
1
1 iepakojums
(800 lapas)
1
1
1

1

1
1

Izmērs

~85 mm x 170 mm

Kalendārs

viena nedēļa atvērumā, vārda dienas, atvērumā vismaz aktuālā mēneša
kalendārs

Vāks

Mākslīgās ādas materiāls, metāla apdares stūrīši

Izmērs

~160 mm x 220 mm

1

1

32.

33.

Kalendārs/
dienasgrāmata

Galda kalendārs

Kalendārs

viena nedēļa atvērumā ar horizontālu dalījumu, vārda dienas, atvērumā
iepriekšējā, aktuālā un nākamā mēneša kalendārs

Apdare

Grāmatzīme vai stūru perforācija (vēlama)

Vāks

Mākslīgās ādas materiāls, vai ekvivalents, polsterēti vāki

Izmērs

98 mm x 150 mm

Kalendārs

viena diena lappusē

Apdare

stūru perforācija vai grāmatzīme,

Vāks

Mākslīgā āda – cieti, gadskaitļa uzspiedums uz muguriņas

Izmērs

300 mm x 100 mm (+- 40mm);

1

1

Kalendārs viena nedēļa atvērumā

34.

35.

Sienas kalendārs

Kalendārs/
dienasgrāmata

Apdare

iesiets ar spirāli

Vāks

apdrukāti kartona vāki vai mākslīgās ādas vāki

Izmērs

305 mm x 735 mm (ar augšdaļu)

Kalendārs

trīsdaļīgs trīs mēnešu pārskats (iepriekšējais, kārtējais un nākamais)

Apdare

pārbīdāms datuma rādītājs

Apjoms

3 x 12 lapas un trīs kartona pamatnes

Iesējums

ar spirāli

Izmērs

~160 mm x 220 mm

Kalendārs

viena nedēļa atvērumā ar horizontālu dalījumu (+ sadaļa pierakstiem),
vārda dienas, atvērumā iepriekšējā, aktuālā un nākamā mēneša kalendārs,
maināma kalendārā daļa

Iesējums

Spirāle

1

1

Vāks
36.

dzēsts

37.
38.

Lodīšu pildspalva
Lodīšu pildspalvas
serdenis
Lodīšu pildspalva
pusautomātiska ar
gumijas aptveri
Automātiskas
lodīšu pildspalvas
kodols
Lodīšu pildspalva

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

Daudzkrāsu
pildspalva
Automātiska lodīšu
pildspalva
Mehāniskas lodīšu
pildspalvas serdenis
Gēla pildspalva
Pilot G-2 vai
ekvivalenta
Gēla pildspalvas
serdenis
Pildspalvu
komplekts
Pildspalva ar tintes
dzēšamo

Mākslīgās ādas materiāls, polsterēti vāki, Vāka iekšpusē kabatiņas

Rakstāmpiederumi
Melna, zila, krāsaina tinte, caurspīdīgs korpuss, līnijas platums 0.5 mm, 0.6- 0.7 mm
Melna, zila, krāsaina tinte

1
1

Melna, zila, krāsaina tinte

1

Melns, zils, krāsains

1

1.00 mm, automātiska, tinte izgatavota uz eļļas bāzes, caurspīdīgs korpuss – redzams
tintes līmenis, maināms serdenis RFJS-GP
Automātiska, 4 krāsu pildspalva – zila, melna, sarkana, zaļa tinte, ar gumijas ielaidumu
satvēriena zonā, ērtākai rakstīšanai, maināms serdenis SK, lodītes diametrs – 0.7 mm
Maināms serdenis, 0.7 mm, zila, melna

1

Melns, zils, krāsains

1

Gēla, ergonomiska gumijota satvēriena zona, maināms serdenis, zila

1

Zils, BLS-G2

1

Flomastera tipa krāsainas pildspalvas, vienreizējas lietošanas, uzgaļa krāsa pieskaņota
tintes krāsai, tinte uz ūdens bāzes, līnijas platums – 0.3mm, 10 krāsas iepakojumā
(STAEDTLER TRIPLUS fineliner vai ekvivalents)
No otra gala tintes dzēšamais, ar ko var dzēst to kas ir uzrakstīts ar tintes pildspalvu
(zilai tintei), raksta līnijas platums 1.0mm

1 iepakojums

1

1

49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Zīmulis
Zīmulis ar
dzēšgumiju
Automātiskais
zīmulis
Grifeles
automātiskajam
zīmulim
Teksta marķieris
Teksta marķieru
komplekts
Marķieris tāfelei
Marķieris
rakstīšanai uz CD
Lineāls
Lineāls
Lineāls
Lineāls
Dzēšgumija
Dzēšgumija
Dzēšgumija blisterī
Korekcijas lente
Korekcijas lente
Korekcijas
pildspalva
Korekcijas
pildspalva
Korektors ar otiņu

„Parastais” zīmulis, triecienizturīgs grafīts, noasināts, cietība HB
„Parastais” zīmulis, triecienizturīgs grafīts, noasināts, cietība HB

1
1

Mehāniskais zīmulis, gals ar klipsi, aprīkots ar dzēšgumiju, grafīta diametrs – 0.5mm,
cietība – HB
diametrs – 0.5mm, cietība – HB

1

Krāsains (dzeltens, salātzaļš, rozā, zils), slīps serdenis, dokumentiem, kopijām, faksiem,
ātri žūstošs, līnijas platums 1-5 mm
Četras dažādas krāsas, katram marķierim slīps serdenis, paredzēti dokumentiem,
kopijām, faksiem, ātri žūstoši, līnijas platums 1-5 mm
Melns, konisks serdenis, marķieris baltajai tāfelei ar tīrāmo sūkli, magnētiska josla ļauj
marķieri piestiprināt pie tāfeles ,līnijas platums 3 mm
Melns, konisks serdenis, īpaši mīksts serdenis nebojā jutīgo CD /DVD diska virsmu,
Nožūst 3-6 sekunžu laikā , līnijas platums 0.7 mm
Metāla, 20 cm
Metāla, 30cm
Plastmasas, 20 cm
Plastmasas, 30cm
PVC materiāla, paredzēta zīmuļiem, nesacietē
PVC materiāla dzēžgumija, paredzēta tintes nodzēšanai no projektoru plēvju virsmām,
zīmuļa un grafīta rasējumu dzēšanai no papīra un pauspapīra, neatstāj melnas pēdas,
izmērs: 43 x 19 x 13 mm
Mīkstā dzēšgumija plastmasas turētājā, dzēšgumijas diametrs 50 mm, 1gab., blisterī
Sausais lentes korektors, lentes garums – 6 m, platums – 4.2 mm
Sausais lentes korektors, lentes garums – 8.5 m, platums – 4.2 mm
Korekcijas pildspalva ar plastmasas galiņu un vārstu, tilpums – 9 ml, uz spirta bāzes, ātri
žūst uz virsmas, līnijas platums 1.6 mm
Korekcijas pildspalva ar plastmasas galiņu un vārstu, tilpums – 12 ml, uz spirta bāzes,
ātri žūst uz virsmas, līnijas platums 1.6 mm
Korekcijas šķidrums plastikāta flakonā ar otiņu, tilpums – 20 ml, ātri žūst uz virsmas.

1

1

1 iepakojums
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

69.
70.
71.

Līmlente
Iepakošanas
līmlente
Līmlente ar turētāju

73.

Abpusēji līpošā
līmlente
Līmzīmulis

74.

Līmzīmulis

75.
76.
77.

PVA līme
dzēsts
Līmējošā masa

78.

Šķēres

79.

Šķēres

80.
81.
82.
83.

Kancelejas nazis
Zīmuļu asināmais
Zīmuļu asināmais
Rakstāmpiederumu
turētājs

84.
85.

Krāsainie zīmuļi
Flomāsteri

72.

Līmlente 12mm x 10mm
Iepakošanas līmlente, caurspīdīga, brūna, 48 mm x 66 mm, no polipropilēna (PP),
“Water Akrylic” ražošanas tehnoloģija, paredzēta viegliem un nelieliem iepakojumiem.
Līmlente ar turētāju, 19mm x 7.5m, caurspīdīga līmlenta, neredzama uz papīra, uz lentes
iespējams rakstīt ar pildspalvu
Līmslānis no abām pusēm, var izmantot elastīgu materiālu sastiprināšanai: papīrs,
kartons, caurspīdīgās plēves utt.
Līmzīmulis, 10g, paredzēts papīra un kartona līmēšanai, nesatur solventus, ātri žūst un
nedeformē papīru
Līmzīmulis, 20g, piemērots papīram, kartonam, fotogrāfijām, audumam, filcam, korķim,
ādai un putuplastam, uz iepakojuma ir līmes atlikušās daļas indikators, līme
nomazgājama ar ūdeni
120 ml, paredzēta papīram, kokam, audumam

1
1

Līmējoša masa papīra lapu, plakātu un citu vieglu objektu piestiprināšanai pie virsmas.
Var izmantot atkārtoti.
Komplektā 55 gabaliņi, 10x10mm.
Universālas biroja šķēres no nerūsējošā tērauda.
Ergonomiski plastmasas rokturi.
Ļoti asi asmeņi.
Noapaļoti gali.
Šķēres 25 cm ar gumijotu rokturi, universālas biroja šķēres no nerūsējoša tērauda,
plastmasas rokturi aprīkoti ar mīkstiem gumijas salaidumiem, kas nodrošina ērtu
lietošanu.
Kancelejas nazis ar rokturi, tērauda asmens, ergonomisks plastmasas korpuss.
Metāla zīmuļu asināmais, bez savācēja
Plastmasas, ar savācēju
Melns galda organizators, grozāms ap savu asi pa 360, izgatavots no plastmasas
komplektā ietilpst šķēres, vismaz 2 zīmuļi, zīmuļu asinātājs, 2 pildspalvas, kancelejas
nazis, lineāls, skavotājs nr.10, skavas nr.10, dzēšgumija, saspraudes
12 krāsas, kastītē, izturīgi pret triecieniem
12 krāsas, paredzēts zīmēšanai un rakstīšanai uz papīram, līnijas platums 2.0mm.

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1 iepakojums
1 iepakojums

86.

Kabatiņas A4

Mapes un dokumentu sakārtotāji
A4 formāts, caurspīdīgas, matētas, ar vaļēju augšējo malu, 40 mic

87.

Kabatiņas A4

A4 formāts, caurspīdīgas, glancētas, ar vaļēju augšējo malu, 40 mic

88.

Kabatiņa A5

A5 formāts, caurspīdīgas, glancētas, ar vaļēju augšējo malu, 50 mic

89.

Kabatiņa A4

A4 formāts, caurspīdīgas, glancētas, ar vaļēju augšējo un sānu malu

90.
91.
92.

Kabatiņa CD
Dokuments mape stūrītis
Mape- ātršuvējs

93.

Mape- ātršuvējs

94.
95.

Mape – ātršuvējs ar
perforāciju
Mape-reģistrs A4

96.

Mape-reģistrs A4

97.

Mape-reģistrs A4

98.

Mape- reģistrs A3

99.

Mape- reģistrs A5

100.

2 riņķu mape

CD vai DVD ievietošanai, Izgatavota no PVC plastikas
Caurspīdīga, krāsaina dokumentiem no polivinilhlorīda (PVC), ar atvērtu augšējo malu
un labo sānu malu, piemērots A4 formāta dokumentiem, biezums – 180 mk
A4 formāts, Standarta ātršuvējs no polipropilēna, pamats-krāsains mīksts plastikāts ar
caurspīdīgo augšējo vāku, glancēta
A5 formāts, standarta ātršuvējs no polipropilēna, pamats-krāsains mīksts plastikāts ar
caurspīdīgo augšējo vāku, glancēta
A4 formāts, ātršuvējs ar perforāciju sānā, pamats-krāsains mīksts plastikāts ar
caurspīdīgo augšējo vāku
A4 formāts, 80 mm platas, dažādās krāsās, apvilktas ar plastikātu, ar metāla piespiedēj
mehānismu, sānos kabatiņa norādei
A4 formāts, 75 mm platas, dažādās krāsās, apvilktas ar plastikātu, ar metāla piespiedēj
mehānismu, sānos kabatiņa norādei
A4 formāts, 50 mm platas, dažādās krāsās, apvilktas ar plastikātu, ar metāla piespiedēj
mehānismu, sānos kabatiņa norādei
A3 formāts, 70 mm platas, dažādās krāsās, apvilktas ar plastikātu, ar metāla piespiedēj
mehānismu, sānos kabatiņa norādei
A5 formāts, 75 mm platas, dažādās krāsās, apvilktas ar plastikātu, ar metāla piespiedēj
mehānismu, sānos kabatiņa norādei
A4 formāts, 35 mm platas, kartona, ar krāsainu PVC plēvi, gredzenu diametrs 25 mm, uz
muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti

1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101.
102.
103.
104.

Mape ar
piespiedēju
Planšete A4
Planšete ar vāku
Mape ar gumiju

105.

Mape ar gumiju

106.

Mape ar
atdalītājiem

107.

Mape ar podziņu

108.
109.

Iekarināmā mape
Iekarināmā mape
ECO
Mape, portfelis ar
rokturiem
Mape- portfelis
Mape ar slīdošu
slēdzi
Ātršuvēja
mehānisms
Arhīva ātršuvēju
mehānisms
Dokumentu
atdalītāji
Dokumentu
atdalītāji
Dokumentu
atdalītāji

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

A4 formāts, polivinilhlorīda mape ar metāla piespiedēju

1

A4 formāts, plastikāta ar klipu
A4 formāts, plastikāta, ar metāla piespiedēju
Izgatavota no kartona, ar gumijas stiprinājumu un atlokiem, paredzēta A4 papīra
ievietošanai
Izgatavota no plastikāta, ar gumijas stiprinājumu un atlokiem, paredzēta A4 papīra
ievietošanai
Plastikāta mape ar atdalītājiem, ietilpīga līdz 250 lapām, muguriņas platums 30mm,
iekškabata CD diska glabāšanai, A4 formāts, aiztaisāma ar gumiju un metālisku
stiprinājumu, ar 3 atlokiem
Mape-aploksne, A4 formāts, plastikāta, atverama mala, ar plastmasas spiedpogas aizdari,
savietojamas vismaz 50 lapas
Formāts A4, krāsaina, izgatavota no krāsaina kartona 230g/m².
Formāts A4, krāsaina, izgatavota no 100% otrreiz pārstrādāta “Blue Angel” sertificēta
krāsaina kartona, uzlabota izturība.
Portfelis-kartotēka ar 12 nodalījumiem. Formāts - A4, izgatavots no polipropilēna (PP).
Ar rokturi
Mape- portfelis no stingras plastikas ar slēdža aizdari, formāts - A4, ar rokturi
Mape ar slīdošu slēdzi ZIP, A4, A5 un “Travel” formāts, izgatavota no caurspīdīga,
izturīga plastikāta, krāsa – asorti.
Ātršuvēja mehānims no polipropilēna, attālums starp caurumiem 80 un 60 mm.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Plastmasas ātršuvēja mehānisms 80 mm, ar metāla stieplīti lielākai izturībai un ilgākam
kalpošanas laikam
A4 formāts, numerācija no 1-5, plastikāta

1 iepakojums
(25 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1

A4 formāts, numerācija no 1-10, plastikāta

1

A4 formāts, numerācija no 1-12, plastikāta

1

118.
119.
120.
121.
122.
123.

Dokumentu
atdalītāji
Dokumentu
atdalītāji
Dokumentu
atdalītāji
Dokumentu
atdalītāji
Kartona dokumentu
atdalītāji
Arhīva kaste

A4 formāts, numerācija no 1-20, plastikāta

1

A4 formāts, numerācija no 1-31, plastikāta

1

A4 formāts, numerācija A-Z, plastikāta

1

A4 formāts, 5 krāsas, plastikāta

1

Kraftkartons, Izmērs:105 x 235 mm, sānos caurumots, krāsains

1 iepakojums
(100 gab.)
1

platums — 120 mm; A4, gofrēts kartons,
atverams pa garāko malu ar fiksējošu slēdzi
Arhīva kaste
Iekarināmo failu
turētājs
Indeksi marķētāji

Platums — 150 mm; A4, gofrēts kartons, atverams pa garāko malu ar fiksējošu slēdzi
Atvērts plastmasas statīvs, kurā var uzglabāt līdz 20 A4 formāta failus.

1
1

Krāsaini, plastikāta, izmērs ~ 12*43 mm, 4 krāsas

127.

Stiprie indeksimarķētāji plastikāta
turētājā

128.
129.
130.
131.

Pārlīmējami
marķējoši karodziņi
Dzēsts
Dokumentu plaukts
Dokumentu plaukts

Dokumentu sistematizēšanai mapēs un arhīvos, no stingra, nodilumizturīga materiāla ar
stipru līmvielu, viegli aprakstāmi, uzrakstītās norādes labi redzamas uz baltā marķieru
materiāla, pārlīmējami daudzas reizes, noņemot neatstāj līmvielas pēdas, nebojā
dokumentus.
Krāsaini, plastikāta, izmērs ~25,4 x 43,2 mm

1 iepakojums
(35 gab.)
1 komplekts
(66 gab.)

132.
133.

Dokumentu plaukts
Dokumentu statīvs

124.
125.
126.

A4 formāta plaukts dokumentiem , izgatavots no polistirola, plaukti liekami viens uz otra
Horizontāls dokumentu plaukts, formāts A4, recycle – no videi draudzīga- 100%
pārstrādājama polipropilēna avi polistirola
A4 formāta plaukts, metāla, horizontāls, 3 nodalījumi
Vertikāls statīvs dokumentu, katalogu un žurnālu uzglabāšanai , izmērs: 70 x 315 x 240
mm

1 iepakojums
(50 gab.)
1

1
1

134.

Adrešu grāmatiņa

135.

Vizītkaršu bloks

136.

138.
139.
140.

Vizītkaršu galda
turētājs
Vizītkaršu galda
turētājs
Vizītkaršu etvija
Kalkulators
Kalkulators

141.
142.
143.

Galda lampa
Atskavotājs
Skavotājs

144.
145.

Skavotājs
Skavotājs lielais

146.

Caurumotājs
standarta

147.

Skavas

23/6

148.

Skavas

23/13 (labots)

149.

Skavas

24/6

137.

Polsterēti kartona vāki ar dekoratīvu aplikāciju A-Z reģistrs ar šķirkļiem, izmērs 100 mm
x 140 mm (+-40mm)
Izgatavots no ādas aizvietotāja, ar caurspīdīgām polipropilēna kabatiņām, vizītkartēm ar
izmēru 57 x 90 mm, rādītājs no A-Z, izmērs: 255x 145 mm (+- 50mm), vismaz 200
vizītkartēm
Plastmasas

1

Metāla

1

Metāla, vizītkartēm ar izmēru 57 x 90 mm
12 zīmes, 138 x 106 x 35 mm
12 ciparu displejs, izmērs: 209 x 155 mm x 33, plastmasas taustiņi, divas uzlādēšanas
sistēmas: baterijas un gaisma, papildus funkcijas grāmatvedības aprēķiniem
 Regulējama, ar masīvu pamatni, kopējā gaismas jauda 840 lm, vada garums 1,80 m
Metāla atskavotājs ar fiksatoru, Nr.10, N24 atskavošanai
Biroja skavotājs ar noapaļotām formām, atverams 180º leņķī, aprīkots ar plastmasas
lāpstiņu skavu noņemšanai, sastiprina līdz 12 lapām, paredzēts skavām N10, satveres
dziļums 55 mm.
Izmantošanai ar skavām 24/6
Lielais skavotājs ar palielinātu jaudu, Tērauda pamatne un mehānisms, Sastiprina līdz
100 lapām. Jāizmanto skavas 23/6, 23/13 Satveres dziļums 80 mm
Izgatavots no metāla. Ar centrējošo lineālu A4, A5 un A6 formātiem. Attālums starp
caurumiem – 80 mm. Caurumojamās papīra pakas maksimālais biezums – 25 lapas

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Biroja piederumi
1 iepakojums
(1000 gab.)
1 iepakojums
(1000 gab.)
1 iepakojums
(1000 gab.)

150.

Skavas mazās

N10

151.

Saspraudes

Tērauda krāsas (niķelētas), 28 mm

152.

Saspraudes

Tērauda krāsas (niķelētas), 33 mm

153.

Saspraudes

Tērauda krāsas (niķelētas), 50 mm

154.

Saspraudes

Tērauda (cinkotas), 26 mm

155.

Saspraudes

Metāla, 28 mm

156.

Saspraudes

Metāla, 50 mm

157.

Izgatavota no plastmasas

165.

Magnētiskā kārbiņa
saspraudēm
Marķēšanas
adatiņas
Dokumentu klipši
Dokumentu klipši
Dokumentu klipši
Dokumentu klipši
Galda segums
Aizsargsegums
grīdai
Papīrgrozs

166.

Pirkstu mitrinātājs

167.

Zīmogu tinte

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Marķēšanas adatiņas ar krāsainu plastmasas galviņu
19-20mm
25mm
30-32mm
50mm
Caurspīdīgs, neslīdīgs, 50*65 cm
Plastmasas, caurspīdīgs, izmērs 120*90cm
Plastmasas, tilpums 11.5 L
Izmērs: augstums 30cm, diametrs 25cm
Ar plastmasas ietvaru un sūkli
Konferenču un semināru piederumi
Zila, violeta, melna, tinte uz ūdens bāzes putu un filca zīmogu spilventiņiem, pudeles
tilpums 25 ml

1 iepakojums
(1000 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(1000 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
1 iepakojums
1 iepakojums
1 iepakojums
1
1
1
1

1

168.

Apvāki iesiešanai

PVC materiāls, caurspīdīgi 150 mikr, formāts A4

169.

Apvāki iesiešanai

PVC materiāls, caurspīdīgi 180 mikr, formāts A4

170.

Apvāki iesiešanai

Balti, melni, formāts A4

171.
172.
173.
174.
175.

Šuvēju spirāle
Šuvēju spirāle
Šuvēju spirāle
Šuvēju spirāle
Spirāles dokumentu
iesiešanai

Lapas: 1-25 A4/80 g/m² Gredzeni: 21. Solis: 14.28 mm. Garums: 30 cm
Lapas: 1-65 A4/80 g/m² Gredzeni: 21 Solis: 14.28 mm. Garums: 30 cm
Lapas: 1-125 A4/80 g/m² Gredzeni: 21. Solis: 14.28 mm Garums: 30 cm
Lapas: 1-145 A4/80 g/m² Gredzeni: 21 Solis: 14.28 mm Garums: 30 cm
Izgatavotas no plastikāta, sastiprināmo lapu daudzums norādīts papīram ar blīvumu 80
g/m², 25 mm

176.

Sienas tāfele

177.

Korķa tāfele

178.

Trīskāju tāfele

179.
180.

Papīrs tāfelei
Tāfeles tīrīšanas
salvetes
Tāfeles tīrāmais
sūklis

Magnētiskā baltā tāfele, lakota virsma rakstīšanai ar marķieriem un informācijas
piestiprināšanai ar magnētiem, rāmis ir izgatavots no izturīga alumīnija ar plastmasas
stūrīšiem, pie sienas tāfeli nostiprina ar 4 slēptiem stiprinājumiem tāfeles stūros.
(Stiprinājumi iekļauti cenā), komplekts montāžai, plauktiņš marķieriem, izmēri: 60 x 40
cm, 120 x 90 cm, 150 x 90 cm
Rāmis izgatavots no izturīga alumīnija ar plastmasas stūriem, informāciju iespējams
piestiprināt ar piespraudēm vai spraužamadatām, pie sienas stiprinās ar slēptiem
elementiem četros tāfeles stūros (stiprinājumi iekļauti komplektā), izmēri: 60 x 45 cm,
120 x 90 cm, 90 x 60 cm
‘’Flipchart’’ papīra blokam, virsma ar baltu pārklājumu, dzēšama ar sauso švammi,
alumīnija rāmis, papīra bloks stiprināms divās fiksētās pozīcijās, piemērota arī
rakstīšanai ar marķieri, plauktiņš šķidrumam, regulējams augstums līdz 176cm
izmērs ~ 60x90cm
Papīra biezums 80 g/m², 20 lapas blokā, izmērs: 60 x 85 cm, balts
Mitrās salvetes balto tāfeļu tīrīšanai, nesatur alkoholu

181.

Piemērots visām tāfelēm

1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1
1
1
1
1 iepakojums
(100
spirāles)
1

1

1

1 iepakojums
1 iepakojums
(100 gab.)
1

182.

Tāfeles magnēti

Krāsaini tāfeles magnēti

183.

Tāfeles marķieris

184.

Portatīvo datoru
tīrīšanas komplekts
Ekrāna tīrītājs ar
smidzinātāju
Universāls tīrīšanas
līdzeklis plastmasas
virsmām
Tīrīšanas līdzeklis
baltajām tāfelēm
Tīrīšanas salvetes
monitoriem
Tīrīšanas salvetes
biroja tehnikai
Saspiests gaiss
biroja tehnikas
tīrīšanai
DVD-R
DVD-RW
CD-R
CD-RW
CD matricas vāciņš
CD matricas
kabatiņa
CD matricas
kabatiņa
Statīvs galda kartei
(identifikators)

Konisks serdenis, šķidrā pigmenta tinte nodrošina īpaši necaurspīdīgu krāsas klājumu
līnijas platums 2.3 mm, melns, krāsains
Piemērots visiem portatīviem datoriem un klaviatūrām, komplektā ietilpst: 25ml
šķidruma, mikrošķiedras lupatiņa un 6 mitrās salvetes individuālos iepakojumos
Aerosola veidā izsmidzināms šķidrums paredzēts regulārai visu veidu stikla monitoru
tīrīšanai
Piemērots plastmasas virsmām, antistatisks, antibakteriāls, tilpums 250 ml

185.
186.

187.
188.
189.
190.

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

1 iepakojums
(10 gab.)
1
1
1
1

Tīrīšanas šķidrums baltajām tāfelēm aerosola veidā, tilpums 250 ml

1

Mitrās salvetes, paredzētas monitora ekrāna tīrīšanai

1 iepakojums
(100 gab.)
1 iepakojums
(100 gab.)
1

Mitrās salvetes, paredzētas biroja tehnikas tīrīšanai
Grūti pieejamu vietu tīrīšanas līdzeklis, speciāls saspiests gaiss, tilpums 200 ml, balons ir
funkcionāls jebkurā pozīcijā
Ietilpība – 4.7 GB. Ierakstīšanas ātrums – 16x
Ietilpība – 4.7 GMB, ierakstīšanas ātrums – 4x
CD-R 80min/700MB, ierakstīšanas ātrums 52x
CD-RW 700MB/80min 10x-12x
Plastmasas
Izmērs 220 x 305 mm, ar aizveramu atloku, caurspīdīga

1
1
1
1
1
1

Papīra

1

Izgatavota no cietas plastmasas. Uzrakstus var ielikt no abām pusēm, caurspīdīgs,
izmērs: 105/210 x 297 mm

1

Personas
identifikators
Aukla
Baterija
Baterija

Izgatavota no caurspīdīga plastikāta, var ievietot uzrakstu (vizītkarti), ar spraužamadatu

1

Aukla dokumentu iesiešanai, sastāvs – kokvilna, variants 92319-05 ar speciālo apstrādi
AA, LR6, 1.5V
AAA, LR03, 1.5V

1
1
1

205.

Datu nesējs

Pagarinātājs sadzīves tehnikai, datoriem un biroja tehnikai, strāvas stiprums līdz 250 V.
10 A. 3 vai 5 kontaktligzdas, ar sazemējumu
8 GB, nodrošina ērtu datu uzkrāšanu, pārsūtīšanu un pārnēsāšanu, USB 2.0
savienojamība, pagriežams ietvars, ieraksta ātrums: 7 Mbps, lasīšanas ātrums: 17 Mbps
16 GB, nodrošina ērtu datu uzkrāšanu, pārsūtīšanu un pārnēsāšanu, USB 2.0
savienojamība, pagriežams ietvars, ieraksta ātrums: 7 Mbps, lasīšanas ātrums: 17 Mbps

1

204.

Pagarinātājs ar
sazemējumu
Datu nesējs

206.

Dakšiņas

Saimniecības preces
Baltas plastmasas vienreizējās lietošanas dakšiņas iepakojumā

207.

Karotes

Baltas plastmasas vienreizējās lietošanas karotes iepakojumā, 165 mm

208.

Tējkarotes

Baltas plastmasas vienreizējās lietošanas tējkarotes iepakojumā, 115 mm

209.

Glāzes

Baltas vai caurspīdīgas plastmasas vienreizējās lietošanas glāzes iepakojumā, 200 ml

210.
211.

Glāzes karstajiem
dzērieniem
Šķīvji

Plastmasas vai papīra vienreizējās lietošanas glāzes karsto dzērienu lietošanai, 140-200
ml
Balti vienreizējās lietošanas plastmasas šķīvji, 16 cm

212.

Šķīvji

Balti vienreizējās lietošanas plastmasas šķīvji, 22 cm

213.

Salvetes

Krāsainas papīra salvetes 25*25 cm, 2 slāņi

199.
200.
201.
202.

203.

1
1

1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(12 gab.)
1 iepakojums
(50 gab.)

Iepirkuma 1.DAĻAS finanšu piedāvājuma kopsavilkums :
Tāmes pozīcija

Kopā cena euro
(bez PVN)

PVN ___%

Cena euro
(ar PVN)

Iepirkuma 1.DAĻAS
tehniskās specifikācijas un finanšu
piedāvājuma 1.-213. pozīciju
kopsumma

II Iepirkuma 2.DAĻA – Papīra kancelejas preces un citas preces
2.1. Biroja papīra piegādi iepirkuma pretendents nodrošina pēc ikreizējiem Zemgales plānošanas reģiona (turpmāk – Pasūtītājs)
veiktajiem pasūtījumiem 2 (divu) darba dienu laikā Pasūtītāja norādītajā adresē neatkarīgi no pasūtījuma apjoma/summas (bez noteiktas
pasūtījuma summas ierobežojuma). Preču piegāde ir jāveic oriģinālajā ražotāja iepakojumā.
2.2. Pasūtījumu piegādes adreses: 1) Pasūtītāja galvenais birojs Katoļu ielā 2b, Jelgavā, 2) Pasūtītāja birojs Jaunā ielā 31c, Jēkabpilī.
2.3. Par piegādātājām precēm apmaksa tiek veikta pēc to faktiskas piegādes(saņemšanas) pamatojoties uz izpildītāja izrakstīto rēķinu 5
darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Vispārīgās vienošanās, kas tiks parakstīta pamatojoties uz Iepirkuma rezultātiem, laikā Pretendents apņemas veikt sekojošu preču
piegādi pēc atsevišķiem Pasūtītāja pasūtījumiem un par sekojošam cenām :

Nr. Nosaukums
1.
Papīrs A4

2.

Papīrs A4

3.

Papīrs A4

4.

Papīrs A3

5.

Papīrs A2

6.

Papīrs A1

7.

Krāsains
biroja papīrs
A4

Prasības
80g/m², balināts, neizmantojot hloru
Papīra raksturojums: ražots, izmantojot 30% otrreizējās pārstrādes šķiedras, augstākās
kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots dokumentiem, kas paredzēti ilglaicīgai glabāšanai,
arhivēšanai, kā arī abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības kopētājos,
lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², balts
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², īpaši balts
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², balts
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², balts
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², balts
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.
80g/m², krāsains
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.

Vienas mērvienības skaits
1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (500 loksnes)

1 iepakojums (50 loksnes)

8.

Krāsains
biroja papīrs
A4

160g/m², krāsains
Papīra raksturojums: augstākās kvalitātes, daudzfunkcionāls ar augstu izturīguma pakāpi.
Papīra pielietojums: piemērots abpusējai drukai, paredzēts darbam visa veida ātras darbības
kopētājos, lāzerprinteros, tintes printeros, faksa aparātos.

1 iepakojums (50 loksnes)

Iepirkuma 2.DAĻAS finanšu piedāvājuma kopsavilkums :
Tāmes pozīcija

Kopā cena euro
(bez PVN)

PVN ___%

Iepirkuma 2.DAĻAS
tehniskās specifikācijas un finanšu
piedāvājuma 1.-8. pozīciju kopsumma

_______________________________________________________________________________
Pretendenta
–juridiskās personas vai personālsabiedrības likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās
personas amats (ja ir), vārds, uzvārds un paraksts
vai arī
pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds

Cena euro
(ar PVN)

