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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Pasūtītājs: 

 

Latvijas Mākslas akadēmija 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90000029965 

Adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867 

Tel. +371 67332202;  

fakss: 67334640,  

e-pasts ; info@lma.lv  

Mājaslapa: www.lma.lv 

 

1. Iepirkuma priekšmets: 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir tehniskajai specifikācijai un plānotajam apjomam atbilstošu kancelejas 

preču piegāde. CPV kods: – 30199000-0 - Papīra kancelejas preces un citas preces.  

1.2. Pretendents nedrīkst iesniegt variantus  piedāvājumam . 

1.3. Piedāvājumu izvēles kritēriji: 

1.3.1. Līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kurš attiecībā uz iepirkuma priekšmetu būs izpildījis 

izvirzītos nosacījumus: 

1.3.1.1. Kancelejas preču piegāde - iesniegts piedāvājums par viszemāko cenu un tas atbilst 

nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām. Plānotā Līguma summa visā Līguma 

darbības laikā nepārsniedz  EUR 9917.36 ( deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit 

eiro un 36 centi)  (bez PVN). 

1.4. Līguma izpildes vieta: Rīga, Kalpaka bulvāris 13, LV1050. 

1.5. Preču piegādes termiņš: 24( divdesmit  četru) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. 

1.6. Līguma darbības termiņš: Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri mēneši) mēneši no 

līguma noslēgšanas brīža.   

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LMA 2016/13 

 

3. Kontaktpersona 
Iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona:  Ramona Lesničenoka 

Tālrunis: 29355838 

e-pasts: ramona.lesnicenoka@lma.lv    

Adrese: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1050 

 

4. Iepirkuma pamats un kārtība 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. 
5.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00, 

bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 7. novembris plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijā, O. Kalpaka 

bulv. 13, Rīgā, LV 1050. 

5.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

līdz nolikumā norādītajam laikam minētajā adresē. 

5.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek 

iesniegts pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, 

Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek saglabāti neatvērti līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš  
 

6.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

6.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma 

derīguma termiņu pagarināt.  
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7. Piedāvājuma noformējuma prasības 
 

7.1. Piedāvājums jāievieto necaurspīdīgā slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu 

redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumam jābūt parakstītam. 

7.2. Uz iepakojuma jānorāda: 

7.2.1.  
IEPIRKUMAM 

„ Kancelejas preces” 

id.nr. LMA 2018/13 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes. 

2018. gada 7. novembris,plkst.12.00 

 

7.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

7.2.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā ir svešvalodā, tam 

jāpievieno pretendenta vai pretendenta pārstāvja apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Piedāvājuma pielikumi iesniedzami oriģinālā veidā vai noteiktā kārtā apliecinātu kopiju veidā. 

7.5. Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt 

ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

7.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam.  

7.7. Piedāvājumā jāietver: 

7.7.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā, pielikums Nr.1; 

7.7.2. Finanšu un tehniskais piedāvājums. (euro bez PVN un ar PVN) 

7.8. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi ”ORIĢINĀLS”. 

7.9. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un 

tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

7.10. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida 

pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs 

apzīmējums ar vārdiem.  

7.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības  
 

8.1. Pasūtītājs Pretendentam izvirza šādas kvalifikācijas prasības: 

8.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļā noteiktie nosacījumi 

piegādātāja izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā; 

8.1.2. Pretendents, ņemot vērā tā paredzamās saistības, kuras izriet no Pretendenta piedāvājuma un 

iepirkuma priekšmeta, ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajam; 

8.1.3. Pretendents 3(trijos) iepriekšējos gados veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas 

preču piegādes;  

 

9. Pretendenta atlases dokumenti 
 

9.1. Lai pierādītu savu atbilstību šī nolikuma un izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Pretendents 

iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:  

9.1.1. Apliecinājumu dalībai iepirkumā – (atbilstoši šī Nolikuma Pielikumā Nr.1 norādītajai formai) 

9.1.2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu, atbilstoši šī Nolikuma Pielikumā Nr.3 norādītajai formai. 

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda: 

9.1.2.1. informācija par piedāvāto Preci un apraksti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai; 

9.1.2.2. Informācija par Preču piegādes termiņiem; 

9.1.2.3. Informācija par vadošo darbinieku, kas koordinēs Pasūtījumu pieņemšanu un Preču 

piegādes izpildi; 

Finanšu piedāvājumam izvirzītās prasības:  

9.1.2.4. Līgumcenu Pretendents norāda EUR, neieskaitot PVN; 

9.1.2.5. Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj: 

- Preces vērtību un piegādes izmaksas; 



- visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli; 

- citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam Preču piegādei 

9.1.2.6. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pretendents uzrāda pēc Preču kopējās 

piedāvātās līgumcenas. Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm. 

9.1.2.7. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz 

komata.  

9.1.2.8. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās 

nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem. 

9.1.3. Pretendenta sagatavotu informāciju, kas apliecina šī nolikuma kvalifikācijas prasībās noteikto 

iepriekšējo pieredzi. 

9.1.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pakalpojuma saņēmējiem par līdzvērtīga pakalpojuma 

nodrošināšanu no pretendenta puses iepriekšējo 2 gadu laikā. 

9.2. Komisijai ir tiesības no pretendenta pieprasīt papildus informāciju, lai iegūtu pierādījumus par 

pretendenta atbilstību visām atlases prasībām. 

 

10.  Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 
 

10.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: komisija pārbauda Pretendenta piedāvājuma atbilstību 

nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām Ja pretendenta 

piedāvājums neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija attiecīgā pretendenta 

piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā izslēdz un tā piedāvājumu tālāk 

neizskata. 

10.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude: komisija pārbauda Pretendenta atlases dokumentus, 

lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Ja pretendenta piedāvājumā iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no pretendentu atlases 

prasībām, komisija lemj par attiecīgā pretendenta piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

10.3. Tehniskā piedāvājuma pārbaude: komisija pārbauda pretendenta Tehniskā piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām. Ja 

pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām 

prasībām, komisija lemj par attiecīgā pretendenta piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

10.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude:  

10.4.1. komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 

prasībām, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija Finanšu piedāvājumā 

konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un informē Pretendentu par labojumu. 

Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, komisija ņem vērā tikai šajā nolikuma sadaļā noteiktajā 

kārtībā labotās kļūdas; 

10.4.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, un rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 53. panta noteikumiem. Ja komisija konstatē, ka konkrētais 

piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tad pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 

pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka pretendents nav 

pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

10.5. Komisija piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš attiecībā uz iepirkuma 

priekšmeta abām sadaļām iesniedzis nolikuma noteikumiem un iepirkuma Tehniskajai 

specifikācijai atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu euro bez PVN.  

 

11. Publisko iepirkumu likuma izslēgšanas nosacījumu pārbaude un lēmuma pieņemšana 
 

11.1. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija Publisko iepirkumu likuma 

noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

11.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt 

līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu un atbilstošu 

nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  



11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums 

Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie 

piedāvājumi neatbilda nolikuma, tajā skaitā iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Paziņojums par pieņemto 

lēmumu tiks paziņots pretendentiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēts Latvijas 

Mākslas akadēmijas mājaslapā www.lma.lv.  

 
12. Pielikumu saraksts  

Šim nolikumam ir pievienoti 3 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

12.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā – pielikums Nr.1 

12.2. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.2 

12.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma – pielikums Nr.3 

12.4. Līguma projekts – pielikums Nr.4 
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1.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada .12.oktobris sēdē 

 

 
APLIECINĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________ 

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________  

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________ 

 

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________ 

 

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________  

 

PIETEIKUMS 

Ar šo apliecinām, ka: 
1) vēlamies piedalīties LMA organizētajā iepirkumā  „Kancelejas preces” (Iepirkuma 
id.Nr.LMA 2018/13);                                                                                                         
2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  
aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām; 
3)  mums nav iebildumu attiecībā uz LMA organizētā iepirkuma „Kancelejas preces” Nolikumu 

un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto 

preces Piegādi; 

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma 
līguma slēgšanas gadījumā. 
5)Pretendenta nozīmēta kontaktpersona : ________________________( vārds , uzvārds) 
_tel.nr.___________e-pasts:_______ 
 

6 )Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums 

atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
1
 _____________________________________. 

 
Amatpersona (pretendenta 
 pilnvarotā persona): 
 
_________________________                _______________        _________________                           
/vārds, uzvārds/                /amats/                              /paraksts/       
                                    
____________________2016.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, pretendents norāda “Jā”, ja neatbilst – “Nē”. 



 

 



2.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 12 oktobris sēdē 

Tehniskā specifikācija 

Kancelejas preces  

 
Kopā ar piedāvājumu iesniegt katalogu (Preču katalogs ar rakstiski apstiprinātu piešķirto atlaidi no standarta kataloga cenām) 
 

Nr. Preces nosaukums Prasības * Vienību skaits  

1 
Korekcijas tepe 

 

Uz spirta bāzes, ātri žūst, tilpums 20ml 
1gab 

2 Korekcijas pildspalva 
-līnijas platums 1,0mm, ar metāla galiņu un vārstu, uz spirta bāzes, tilpums 6ml 

 
1gab. 

3 Korektors-rollers sausa korekcija, izm. 4,2mmx14mm,ar lentes pievilšanas mehānismu, ar maināmu kaseti, 1gab 

4 
Biroja tehnikas 

tīrīšanas šķidrums 

 saspiests gaiss paredzēts putekļu un netīrumu tīrīšanai nogrūti pieejamām elektroiekārtu 

vietām, ar speciālu plastikātu vadu, tilpums 150ml 
1pud 

5 
Salvetes datora 

tīrīšanai 

 

Biroja virsmu tīrīšanai, nodrošina antibakteriālu aizsardzību līdz 7 dienām 

1iepak 

6 Saspraudes 
krāsainas,26mm, kast. 1000gb 

1kast 

7 
Saspraudes  

 

Papīram, 50mm 
1kast 

8 Caurumotājs attālums starp caurumiem-8cm,,caurumotās papīra pakas max. Biezums-20lapas 1gab 

9 Saspraudes papīram Saspraudes papīram,33mm,metāla,kastītē 100gb 1kast 

10 Saspraudes papīram Saspraudes papīram,19mm, kastītē 100gb 1kast. 

11 Noturīgs marķieris.- sarkans paredzēts parastam, kopiju un faksa papīram 1gab 

12 Noturīgs marķieris dzeltens paredzēts parastam, kopiju un faksa papīram 1gab 

13    

14 Noturīgs marķieris melns,slīps,2-7mm, iep. 10gb 1gab 

15 Marķieris 

melna krās,0,6mm, paredzēts virsmām ar dažādiem pārklājumiem, optiskam stiklam, 

laboratorijas stiklam var izmantot veļas mazgātavās, koniska serdenis, nožūst 3-6 sek. 

laikā, iepakojumā. 10 gb 

1gab 

16 Līmlapiņas  lapiņas ar līmi vienā malā, pielīmējamas vairākkārt 100x100mm 1blociņš 



 

17 
Līmlapiņas 

 

lapiņas ar līmi vienā malā, pielīmējamas vairāk kārt,76x76mm 
1blociņš 

18 Līmlapiņas 38x51mm, ar līmi viena malā, pielīmējamas vairāk kārt, Viena blociņā 100limlapiņas 1blociņš 

19    

20 Indeksi marķieri,5krāsa,20gb.katra 1gab 

21 Piezīmju papīrs ar kastīti, Bloks ievietots caurspīdīgā plastmasas kastītē, izmērs 90x90mm 1gab 

22 Piezīmju papīrs Piezīmju papīrs rezerve 1gab 

23    

24 Piezīmju papīrs  Maiņa,800 lapiņas krāsainas 90x90mm 1gab 

25 Post-it indeksi pa 5x20gab, 5 krāsas, izmēri 12x42mm 1blociņs 

26 Indeksi post it 25x43mm 1blociņš 

27 
Post it indeksi 

plastikāta turētājā 

komplektā 3x22,dažādu krāsu indeksi ar izmēru50,8x38mm 
1kompl 

28 Stiprie indeksi 

caurspīdīgi indeksi dokumentu sakārtošanai, viegli noņemami un pārlīmējami, nebojājot 

dokumentus ,uz indeksiem var arī rakstīt, tie neaizsedz tekstu, izm. 

25x38mm,66gb/22katrai krāsai 

1kompl 

29 Indeksi 
Sarkani,pārlīmējami ,marķējošie indeksi, izmantojami izcelšanai un sistematizēšanai un 

krāsu kodēšanai uz tiem var rakstīt, paciņā 50indeksi, izm.25,4x43,2mm 
1pac 

30 Mapes reģistri 
, ar piespiešanas mehānismu, PP materiāla ārējā un iekšējā apdare, bez metāla maliņas, 

kas pastiprina apakšējo malu, sānā caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti 75mm 
1gab 

31 
Mape ar 2 

gredzeniem 

caurspīdīga, platums 20-25mm 
1gab 

32 
Dokumentu mape- 

aploksne  

A4, causrspīdīga , ar pogu 
1gab. 

33 
Kabatas 

dokumentiem 

glancētas, caurspīdīgas 

A4,40mkr., vaļēja augšmala, universāla perforācija,iep100kabatas 
1iep 

34 
Kabatas 

dokumentiem 

glancētas, caurspīdīgas 

A4,75mkr., vaļēja augšmala, universāla perforācija,iep100kabatas 
1iep 

35 
Kabatas 

dokumentiem 

īpaši plats formāts A4+ (300x220)  formāts, matētas, biezums 80 mkr, ar aizveramu 

atloku, vaļēja labā mala, universāla perforācija, no pilopropilena 
1iep 

36 Dokumentu kabatas Dokumentu kabatas A5 1iep 

37 Dokumentu mape 

melna A4 ar 3 atlokiem un stūru gumijām , 1-100lpp glabāšanai, izgatavots no 

polipropilēna 

 

1gab 



38 
Dokumentu mape -

aploksne 

 A3, caurspīdīga, ar pogu 
1gab. 

39 Mape ar gumiju 
 A4,puscaurspīdīga, izgatavota no izturīgas plastmasas, ar 3 atlokiem un stūru gumijām, 

muguras platums 2cm 
1gab 

40 Mape portfelis A4, caurspīdīgi –pelēkā krāsā no izturīga plastikāta, ar rokturi 1gab 

41 Līmes rolleris 
Vienreizējas lietošanas permanentā līme, 
Ātri, precīzi un tīri līmē papīru, kartonu, fotogrāfijas 

1gab 

42 Limzīmulis papīra, kartona, auduma, u.c. materiālu līmēšanai, neķēpā 40g 1gab 

43 Līmzīmulis 8g, papīram, kartonam fotogrāfijām, ilgs lietošanas laiks , nesatur šķīdinātāju 1gab 

44 Izsmidzināma līme 
universāla, piemērota papīra, koka, folija, putumsteriālu , kartona un plastikāta 

salīmēšanai. Ātri žūstoša 
1gab 

45 Līmlenta 19mmx33m,īpaši caurspīdīga, nedzeltē 1gab 

46 Skočš ar turētāju 
 komplektā 4 līmlentes ar izm. 19mmx33m, turētājs stabils uz galda, līmlenta kļūst 

neredzama uzlīmējot 
1gab 

47 Līmlente 
Līmlente, caurspidīga,50mmx66m, 

Stipra iepakojuma līmlente 
1gab 

48 Iepakošanas līmlente Stipra Iepakošanas līmlente-brūna, 50mx66m 1gab 

49 
Abpusēja montāžas 

lente 

balta, 9mmx1m, darbam telpās, gan ārā, notur 0,35 kg 
1gab 

50 Līmējoša masa 
pritt( vai analogs) aizvieto naglas, kniepadatas, līmlenti vai skavas, vieglu priekšmetu 

pagaidu piestiprināšanai un fiksēšanai, universāla lietojama atkārtoti 
1gab 

51 Iepakošanas plēve liela apjoma paku un palešu iesaiņošanai, 45cm,caurspīdīga 1gab 

52 Pildspalvas, 
gelveida tinte- zila, ūdenī neizplūst , ar metāla galu ar gumijas apvalku ērtakai 

turēšanai,1,0mm 
1gab 

53 Pildspalvas 
gelveida tinte- zila, ūdenī neizplūst , ar metāla galu ar gumijas apvalku ērtākai 

turēšanai,0,7mm 
1gab 

54 Pildspalvas 
gelveida tinte – melna, ūdenī neizplūst , ar metāla galu ar gumijas apvalku ērtākai 

turēšanai 0,7mm 
1gab 

55 Pildspalva 
lodīšu mehāniska, zila, ar maināmu serdeni, lodītes diametrs 1,0mm, tinte piemērota 

dokumentiem, metāla klipsis 
1gab 

56 Zīmulis HB, augstas kvalitātes zīmulis, triecienizturīgs grafīts, noasināts, ar dzēšgumiju 1gab 

57 Mehāniskais zīmulis ar asinātāju, garums 120mm,serdeņa cietība HB, diametrs 2mm 1gab 

58 Zīmuļa serdeņi 
05mm diametrs, inovatīvs dizains ļauj aizpildīt zīmuli ar vienu uzspiedi, triecienizturīgs 

grafīts, 40 serdeņu plastmasas kastītē, garums 60mm, cietība HB 
1gab 

59 Dzēšgumija  65x23x13mm,visu veidu papīram, OHP plēvēm 1gab 



60 Aukla dokumentu šūšanai zila/balta-35m 1gab 

61 Personas karte 
-60x90mm, izgatavota no stingra un caurspīdīga plastikāta, ar spraužamadatu un 

klipsi(iepakojumā 25gb) 
1iepak 

62 Personas karte 
-54x90mm, izgatavota no stingra un caurspīdīga plastikāta, ar spraužamadatu un 

klipsi(iepakojumā 25gb) 
1iepak 

63 CD kastīte izturīgi caurspīdīgi polistirola vāciņi cd glabāšanai 1gab 

64 CD aploksne baltā krāsā ar caurspīdīgu logu, izgatavota no papīra –iepakojumā 50 aploksnes 1iepak 

65 Aploksnes 
 Postfix vai ekvivalents,C6,144x162mm, ar silikona lenti līmes aizsardzībai, 

pašlīmējošas, izgatavotas no augstas kvalitātes balta papīra (iepakojumā 1000) 
1iepak 

66 Šķēres 21cm no nerūsējošā tērauda, ergonomiski plastmasas rokturi 1gab 

67 Kancelejas nazis 
18mm,palstm.korpuss ,izmantojams biroja, ergonomisks dizains, maiņas asmeņi 10gb 

un maiņas asmeņi 18mm 
1gab 

68 Skavotājs 
melna krāsā, vidēja izmēra, izmanto skavas 24/6 un 26/6, caur šuj papīra  paku līdz 25-

30 lapas, papīra ievades dziļums līdz 60mm 
1gab 

69 Skavas 26/6,tērauda krāsa 1pac 

70 Skavas 24/6, tērauda krāsā 1pac 

71 Kalkulators 
14 ciparu displejs nodokļu uzcenojuma, kvadrātsaknes aprēķināšanas funkcijas, 

uzlādējams ar baterijām un gaismu,izm.153x199x30 
1gab 

72 Aploksnes 
C65RH114x229,ar silikona lenti  līmes aizsardzībai, pašlīmējosas, izgatavotas no 

augstas kvalitātes balta papīra( iepak. 50 gab.) 
1iepak 

73 Aploksnes 
C4RH, ar silikona lenti  līmes aizsardzībai, pašlīmējosas, izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra( iepak. 50 gab) 
1iepak 

74 Aploksnes 
C5RH ar silikona lenti  līmes aizsardzībai, pašlīmējosas, izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra ( iepak. 50 gab) 
1 iepak 

75 Aploksnes 
C6RH ar silikona lenti  līmes aizsardzībai, pašlīmējosas, izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra ( iepak. 50 gab) 
1 iepak 

76 Saspiedēji papīram51mm, kastītē 12gb 1kast 

77 Saspiedēji papīram19mm, kastītē 12 gab 1kast 

78 Saspiedēji Papīram 25mm, kastītē 12 gab 1kast. 

79 Klade A4,96 rūtiņu lapas, vāks bieza kartona aplīmēts ar sintētisku materiālu 1gab 

80 Klade A4,rūtiņu,36 lapas,80g/m2,vaks no bieza PP materiāla 1gab 

81 Pierakstu bloks rūtiņu ar spirāles stiprinājumu sānā, izgatavots no 80g/m2, A4 1gab 

82 Mape ātršuvējs , caurspīdīgu augšējo vāku, standarta ātršuvējs, izgat no polipropilēna  1gab 

83 Saspraudes papīram 25mm,metāla, kastītē 1000gb 1kast 

84 Dokumentu plaukts Caurspēdīgs, starptautisks standarts, pieskaņots A4 formātam, caurspīdīgs 1gab 



 Izgatavots no polistirola, 

Izm255x348x65mm 

85 Ziņojumu dēlis 

Brūns,pārklāts ar speciālu līmvielu, fotogrāfijas pielīp pie virsmas-nav jāizmanto 

piespraudes vai magnēti, iespējama daudzkārtēja  

pār līmēšana  

1gab 

86 
Aploksnes AIRPOC 

vai ekvivalenta 

 

Pašlīmējoša pasta paciņa no izturīga brūna papīra. Ar politelēna gaisa spilventiņu 

polsterējumu, Taisna aizdare, 322x455( iepakojumā 50) 1iepak 

87 
Aploksnes AIRPOC 

vai ekvivalenta 

 

Pašlīmējoša pasta paciņa no izturīga brūna papīra. Ar politelēna gaisa spilventiņu 

polsterējumu, Taisna aizdare, 370x480( iepakojumā 50) 1iepak 

88 Pašlīmējošās etiķetes 70x37mm,printerim un kopētājiem,A4 , iepakojumā 100 loksnes 1iepak 

89 Pašlīmējošās etiķetes 70x42.4mm,printerim un kopētājiem,A4 , iepakojumā 100 loksnes 1iepak 

90 Pašlimējošā kabata 
A4, 210 x297mm, caurspīdīga ar atveri augšmalā, dokumentu glabāšanai vai 

noformēšanai reģistros, mapēs 
1gab 

91 Pašlīmējošās etiķetes 210x297mm, 1 uzlīme lapā ( paciņā ne mazāk kā 25 gab) 1pac 

92 Pašlīmējošas  uzlīmes 105x 148mm, 4 uzlīmes lapā) ( paciņā 100 gab) 1pac 

93 Klade  (līniju, A4),50lapas,vāks no bieza kartona 1gab 

94 Kniedes Kniedes/actiņas (250gbx2 no mīksta metāla!!!) 1kast 

95 Ieliktņi reģistros 
ar ātršuvēja mehānismu, dokumentu sadalīšanai un iesiešanai 

reģistros,150x38mm,attalums starp caurumiem60 un 80mm, iepakojumā 25 gb. 
1iepak 

96 
Saliekams 

dokumentu boks 

platums 100mm, piemērots dokumentu brošūru glabāšanai, izgatavota no cieta kartona 

un pārklāta ar PP materiālu, sānā ieliktnis ar nomaināmu etiķeti 
1gab 

97 Dokumentu kārba    
Melna ,platums 70mm,dokumentu glabāšanai, no kartona, aplīmēta ar sintētisku 

materiālu, sānā caurspīdīga etiķete 
1gab 

98 Dokumentu boksi Dokumentu boksi „Esselte” (vai ekvivalenta)  saliekami, melni 1gab 

99 Plauktiņu komplekts 
atvilkņu sistēmu bloks ar 4-6 izvelkamiem plauktiņiem, viena plauktiņa augstums48mm( 

4 plauktiņi komplektā) Piemērota A4 dokumentiem , mapēm, izmērs 275x245x345 
1gab 

100 Jaudīgs caurumotājs 
korpuss no izturīga metāla, ar centrējošu lineālu A4, A5 un A6,ar iespēja’m mainīt 

caurumu skaitu 
1gab 

101 DVD/RW Verbatim vai ekvivalents DVD/RW disks ( 2x10gab.) 1iepak 

102 DVD+R  Verbatim vai ekvivalents DVD+R kompaktdiski( 25 gab) 1iepak 

103 CD-R Verbatim vai ekvivalents CD-R kompaktdiski(100gab) 1iepak 

104 Flash 16 GB 1gab 

105 Flash 32Gb 1gab 



106 Flash 128 GB 1gab 

107 Flash 1 TB 1gab 

108 Lineāls 30 cm  1gab 

109 Lineāls 20 cm  1gab 

110 Lineāls trīstūris, garums 19cm, leņķi 300/900/600 1gab 

111 Mapes  Kartona A4 mapes aizsienamas 1gab 

112   Marķieris    melns, OHP plēvēm, 0,4mm, noturīga tinte 1gab 

113 Gumijas naudai, 200gum. Bumbā 1bumba 

114 Adatiņas korķa tāfelei Adatiņas garums ~30mm, kastītē  100gab. 1kast 

115 Piespraudes tāfelei  Ar dažādu krāsu plastmasas galviņām, kastītē 100gab. 1kast 

 

Maksa par piegādi 
( ņemot vērā, ka 

piegādājamo preču 

daudzuma summa var būt 

mazāka par 25,00 EUR ar 

PVN) 
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*Pasūtītājs drīkst pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus 
Preču piegāde – 24 ( divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas brīža 

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma formā jānorāda preču raksturojums, daudzums, precīzie tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei, 

apjoms un preces kods katalogā. 

*Gadījumā, ja preces kataloga kods nav pieejams, jāiesniedz preces ražotāja apraksts ar preces bildi. 

1. Prasības precei: 

- preces kvalitātei jāatbilst ES standartiem; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 12.oktobris sēdē 

 

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumam: „ Kancelejas preces  ”, iepirkuma id. nr. LMA 2018/13,  

______________________________________________________ 

Vietas nosaukums, gads, datums. Mēnesis 

 

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Latvijas Mākslas akadēmijas , Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā Iepirkuma „ Kancelejas 

preces”, iepirkuma  id. nr. LMA2018/13,  nolikumu,  

_________________________________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona) 

____________________________________________________________________ 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona) 

__________________ 

adrese 

 

apliecina, ka (pretendenta nosaukums) finanšu piedāvājums par iepirkumu ir : 

 

 Kancelejas preces  

Nr. Preces nosaukums Prasības * 
Vienību 

skaits  

Piedāvātās preces 

nosaukums 

Preces apraksts 

Un preces kods  

Vienību 

skaits 

Cena bez 

PVN 

EUR 

1 
Korekcijas tepe 

 

Uz spirta bāzes, ātri žūst, 

tilpums 20ml 
1gab 

    

2 Korekcijas pildspalva 

-līnijas platums 1,0mm, ar 

metāla galiņu un vārstu, uz 

spirta bāzes, tilpums 6ml 

 

1gab. 

    

3 Korektors-rollers 

sausa korekcija, izm. 

4,2mmx14mm,ar lentes 

pievilšanas mehānismu, ar 

1gab 

    



maināmu kaseti, 

4 
Biroja tehnikas 

tīrīšanas šķidrums 

 saspiests gaiss paredzēts 

putekļu un netīrumu tīrīšanai 

nogrūti pieejamām 

elektroiekārtu vietām, ar 

speciālu plastikātu vadu, 

tilpums 150ml 

1pud 

    

5 
Salvetes datora 

tīrīšanai 

 

Biroja virsmu tīrīšanai, 

nodrošina antibakteriālu 

aizsardzību līdz 7 dienām 

1iepak 

    

6 Saspraudes 
krāsainas,26mm, kast. 

1000gb 
1kast 

    

7 
Saspraudes  

 

Papīram, 50mm 
1kast 

    

8 Caurumotājs 

attālums starp caurumiem-

8cm,,caurumotās papīra 

pakas max. Biezums-20lapas 

1gab 

    

9 Saspraudes papīram 

Saspraudes 

papīram,33mm,metāla,kastītē 

100gb 

1kast 

    

10 Saspraudes papīram 
Saspraudes papīram,19mm, 

kastītē 100gb 
1kast. 

    

11 Noturīgs marķieris.- 
sarkans paredzēts parastam, 

kopiju un faksa papīram 
1gab 

    

12 Noturīgs marķieris 
dzeltens paredzēts parastam, 

kopiju un faksa papīram 
1gab 

    

13        

14 Noturīgs marķieris melns,slīps,2-7mm, iep. 10gb 1gab     

15 Marķieris 

melna krās,0,6mm, paredzēts 

virsmām ar dažādiem 

pārklājumiem, optiskam 

stiklam, laboratorijas stiklam 

var izmantot veļas 

mazgātavās, koniska 

serdenis, nožūst 3-6 sek. 

laikā, iepakojumā. 10 gb 

1gab 

    



16 
Līmlapiņas  

 

lapiņas ar līmi vienā malā, 

pielīmējamas vairākkārt 

100x100mm 

1blociņš 

    

17 
Līmlapiņas 

 

lapiņas ar līmi vienā malā, 

pielīmējamas vairāk 

kārt,76x76mm 

1blociņš 

    

18 Līmlapiņas 

38x51mm, ar līmi viena 

malā, pielīmējamas vairāk 

kārt, Viena blociņā 

100limlapiņas 

1blociņš 

    

19        

20 Indeksi marķieri,5krāsa,20gb.katra 1gab     

21 Piezīmju papīrs 

ar kastīti, Bloks ievietots 

caurspīdīgā plastmasas 

kastītē, izmērs 90x90mm 

1gab 

    

22 Piezīmju papīrs Piezīmju papīrs rezerve 1gab     

23        

24 Piezīmju papīrs 
 Maiņa,800 lapiņas krāsainas 

90x90mm 
1gab 

    

25 Post-it indeksi 
pa 5x20gab, 5 krāsas, izmēri 

12x42mm 
1blociņs 

    

26 Indeksi post it 25x43mm 1blociņš     

27 
Post it indeksi 

plastikāta turētājā 

komplektā 3x22,dažādu 

krāsu indeksi ar 

izmēru50,8x38mm 

1kompl 

    

28 Stiprie indeksi 

caurspīdīgi indeksi 

dokumentu sakārtošanai, 

viegli noņemami un 

pārlīmējami, nebojājot 

dokumentus ,uz indeksiem 

var arī rakstīt, tie neaizsedz 

tekstu, izm. 

25x38mm,66gb/22katrai 

krāsai 

1kompl 

    

29 Indeksi 
Sarkani,pārlīmējami 

,marķējošie indeksi, 
1pac 

    



izmantojami izcelšanai un 

sistematizēšanai un krāsu 

kodēšanai uz tiem var rakstīt, 

paciņā 50indeksi, 

izm.25,4x43,2mm 

30 Mapes reģistri 

, ar piespiešanas mehānismu, 

PP materiāla ārējā un iekšējā 

apdare, bez metāla maliņas, 

kas pastiprina apakšējo malu, 

sānā caurspīdīga kabatiņa ar 

nomaināmu etiķeti 75mm 

1gab 

    

31 
Mape ar 2 

gredzeniem 

caurspīdīga, platums 20-

25mm 
1gab 

    

32 
 Dokumentu mape 

aploksne 

A4 , caurspīdīga, ar pogu 
1gab. 

    

33 
Kabatas 

dokumentiem 

glancētas, caurspīdīgas 

A4,40mkr., vaļēja augšmala, 

universāla 

perforācija,iep100kabatas 

1iep 

    

34 
Kabatas 

dokumentiem 

glancētas, caurspīdīgas 

A4,75mkr., vaļēja augšmala, 

universāla 

perforācija,iep100kabatas 

1iep 

    

35 
Kabatas 

dokumentiem 

īpaši plats formāts A4+ 

(300x220)  formāts, matētas, 

biezums 80 mkr, ar 

aizveramu atloku, vaļēja labā 

mala, universāla perforācija, 

no pilopropilena 

1iep 

    

36 Dokumentu kabatas Dokumentu kabatas A5 1iep     

37 Dokumentu mape 

melna A4 ar 3 atlokiem un 

stūru gumijām , 1-100lpp 

glabāšanai, izgatavots no 

polipropilēna 

 

1gab 

    

38 
Dokumentu mape 

aploksne 

 A3, caurspīdīga, ar pogu 
1gab. 

    



39 Mape ar gumiju 

 A4,puscaurspīdīga, 

izgatavota no izturīgas 

plastmasas, ar 3 atlokiem un 

stūru gumijām, muguras 

platums 2cm 

1gab 

    

40 Mape portfelis 

A4, caurspīdīgi –pelēkā krāsā 

no izturīga plastikāta, ar 

rokturi 

1gab 

    

41 Līmes rolleris 

Vienreizējas lietošanas 
permanentā līme, 
Ātri, precīzi un tīri līmē 
papīru, kartonu, 
fotogrāfijas 

1gab 

    

42 Limzīmulis 

papīra, kartona, auduma, u.c. 

materiālu līmēšanai, neķēpā 

40g 

1gab 

    

43 Līmzīmulis 

8g, papīram, kartonam 

fotogrāfijām, ilgs lietošanas 

laiks , nesatur šķīdinātāju 

1gab 

    

44 Izsmidzināma līme 

universāla, piemērota papīra, 

koka, folija, putu materiālu , 

kartona un plastikāta 

salīmēšanai. Ātri žūstoša 

1gab 

    

45 Līmlenta 
19mmx33m,īpaši 

caurspīdīga, nedzeltē 
1gab 

    

46 Skočš ar turētāju 

 komplektā 4 līmlentes ar 

izm. 19mmx33m, turētājs 

stabils uz galda, līmlenta 

kļūst neredzama uzlīmējot 

1gab 

    

47 Līmlente 

Līmlente, 

caurspidīga,50mmx66m, 

Stipra iepakojuma līmlente 

1gab 

    

48 Iepakošanas līmlente 
Stipra Iepakošanas līmlente-

brūna, 50mx66m 
1gab 

    

49 
Abpusēja montāžas 

lente 

balta, 9mmx1m, darbam 

telpās, gan ārā, notur 0,35 kg 
1gab 

    



50 Līmējoša masa 

pritt( vai analogs) aizvieto 

naglas, kniepadatas, līmlenti 

vai skavas, vieglu priekšmetu 

pagaidu piestiprināšanai un 

fiksēšanai, universāla 

lietojama atkārtoti 

1gab 

    

51 Iepakošanas plēve 

liela apjoma paku un palešu 

iesaiņošanai, 

45cm,caurspīdīga 

1gab 

    

52 Pildspalvas, 

gelveida tinte- zila, ūdenī 

neizplūst , ar metāla galu ar 

gumijas apvalku ērtakai 

turēšanai,1,0mm 

1gab 

    

53 Pildspalvas 

gelveida tinte- zila, ūdenī 

neizplūst , ar metāla galu ar 

gumijas apvalku ērtākai 

turēšanai,0,7mm 

1gab 

    

54 Pildspalvas 

gelveida tinte – melna, ūdenī 

neizplūst , ar metāla galu ar 

gumijas apvalku ērtākai 

turēšanai 0,7mm 

1gab 

    

55 Pildspalva 

lodīšu mehāniska, zila, ar 

maināmu serdeni, lodītes 

diametrs 1,0mm, tinte 

piemērota dokumentiem, 

metāla klipsis 

1gab 

    

56 Zīmulis 

HB, augstas kvalitātes 

zīmulis, triecienizturīgs 

grafīts, noasināts, ar 

dzēšgumiju 

1gab 

    

57 Mehāniskais zīmulis 

ar asinātāju, garums 

120mm,serdeņa cietība HB, 

diametrs 2mm 

1gab 

    

58 Zīmuļa serdeņi 

05mm diametrs, inovatīvs 

dizains ļauj aizpildīt zīmuli 

ar vienu uzspiedi, 

triecienizturīgs grafīts, 40 

1gab 

    



serdeņu plastmasas kastītē, 

garums 60mm, cietība HB 

59 Dzēšgumija 
 65x23x13mm,visu veidu 

papīram, OHP plēvēm 
1gab 

    

60 Aukla 
dokumentu šūšanai 

zila/balta-35m 
1gab 

    

61 Personas karte 

-60x90mm, izgatavota no 

stingra un caurspīdīga 

plastikāta, ar spraužamadatu 

un klipsi(iepakojumā 25gb) 

1iepak 

    

62 Personas karte 

-54x90mm, izgatavota no 

stingra un caurspīdīga 

plastikāta, ar spraužamadatu 

un klipsi(iepakojumā 25gb) 

1iepak 

    

63 CD kastīte 
izturīgi caurspīdīgi polistirola 

vāciņi cd glabāšanai 
1gab 

    

64 CD aploksne 

baltā krāsā ar caurspīdīgu 

logu, izgatavota no papīra –

iepakojumā 50 aploksnes 

1iepak 

    

65 Aploksnes 

 Postfix vai 

ekvivalents,C6,144x162mm, 

ar silikona lenti līmes 

aizsardzībai, pašlīmējošas, 

izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra 

(iepakojumā 1000) 

1iepak 

    

66 Šķēres 

21cm no nerūsējošā tērauda, 

ergonomiski plastmasas 

rokturi 

1gab 

    

67 Kancelejas nazis 

18mm,palstm.korpuss 

,izmantojams biroja, 

ergonomisks dizains, maiņas 

asmeņi 10gb un maiņas 

asmeņi 18mm 

1gab 

    

68 Skavotājs 

melna krāsā, vidēja izmēra, 

izmanto skavas 24/6 un 26/6, 

caur šuj papīra  paku līdz 25-

1gab 

    



30 lapas, papīra ievades 

dziļums līdz 60mm 

69 Skavas 26/6,tērauda krāsa 1pac     

70 Skavas 24/6, tērauda krāsā 1pac     

71 Kalkulators 

14 ciparu displejs nodokļu 

uzcenojuma, kvadrātsaknes 

aprēķināšanas funkcijas, 

uzlādējams ar baterijām un 

gaismu,izm.153x199x30 

1gab 

    

72 Aploksnes 

C65RH114x229,ar silikona 

lenti  līmes aizsardzībai, 

pašlīmējosas, izgatavotas no 

augstas kvalitātes balta 

papīra( iepak. 50 gab.) 

1iepak 

    

73 Aploksnes 

C4RH, ar silikona lenti  

līmes aizsardzībai, 

pašlīmējosas, izgatavotas no 

augstas kvalitātes balta 

papīra( iepak. 50 gab) 

1iepak 

    

74 Aploksnes 

C5RH ar silikona lenti  līmes 

aizsardzībai, pašlīmējosas, 

izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra ( 

iepak. 50 gab) 

1 iepak 

    

75 Aploksnes 

C6RH ar silikona lenti  līmes 

aizsardzībai, pašlīmējosas, 

izgatavotas no augstas 

kvalitātes balta papīra ( 

iepak. 50 gab) 

1 iepak 

    

76 Saspiedēji papīram51mm, kastītē 12gb 1kast     

77 Saspiedēji papīram19mm, kastītē 12 gab 1kast     

78 Saspiedēji 
Papīram 25mm, kastītē 12 

gab 
1kast. 

    

79 Klade 

A4,96 rūtiņu lapas, vāks 

bieza kartona aplīmēts ar 

sintētisku materiālu 

1gab 

    



80 Klade 

A4,rūtiņu,36 

lapas,80g/m2,vaks no bieza 

PP materiāla 

1gab 

    

81 Pierakstu bloks 

rūtiņu ar spirāles 

stiprinājumu sānā, izgatavots 

no 80g/m2, A4 

1gab 

    

82 Mape ātršuvējs 

, caurspīdīgu augšējo vāku, 

standarta ātršuvējs, izgat no 

polipropilēna  

1gab 

    

83 Saspraudes papīram 25mm,metāla, kastītē 1000gb 1kast     

84 
Dokumentu plaukts 

 

Dūmakaina, starptautisks 

standarts, pieskaņots A4 

formātam, caurspīdīgs 

Izgatavots no polistirola, 

Izm255x348x65mm 

1gab 

    

85 Ziņojumu dēlis 

Brūns,pārklāts ar speciālu 

līmvielu, fotogrāfijas pielīp 

pie virsmas-nav jāizmanto 

piespraudes vai magnēti, 

iespējama daudzkārtēja  

pār līmēšana  

1gab 

    

86 
Aploksnes AIRPOC 

vai ekvivalenta 

 

Pašlīmējoša pasta paciņa no 

izturīga brūna papīra. Ar 

politelēna gaisa spilventiņu 

polsterējumu, Taisna aizdare, 

322x455( iepakojumā 50) 

1iepak 

    

87 
Aploksnes AIRPOC 

vai ekvivalenta 

 

Pašlīmējoša pasta paciņa no 

izturīga brūna papīra. Ar 

politelēna gaisa spilventiņu 

polsterējumu, Taisna aizdare, 

370x480( iepakojumā 50) 

1iepak 

    

88 Pašlīmējošās etiķetes 

70x37mm,printerim un 

kopētājiem,A4 , iepakojumā 

100 loksnes 

1iepak 

    

89 Pašlīmējošās etiķetes 

70x42.4mm,printerim un 

kopētājiem,A4 , iepakojumā 

100 loksnes 

1iepak 

    



90 Pašlimējošā kabata 

A4, 210 x297mm, 

caurspīdīga ar atveri 

augšmalā, dokumentu 

glabāšanai vai noformēšanai 

reģistros, mapēs 

1gab 

    

91 Pašlīmējošās etiķetes 
210x297mm, 1 uzlīme lapā ( 

paciņā ne mazāk kā 25 gab) 
1pac 

    

92 Pašlīmējošas  uzlīmes 
105x 148mm, 4 uzlīmes 

lapā) ( paciņā 100 gab) 
1pac 

    

93 Klade 
 (līniju, A4),50lapas,vāks no 

bieza kartona 
1gab 

    

94 Kniedes 
Kniedes/actiņas (250gbx2 no 

mīksta metāla!!!) 
1kast 

    

95 Ieliktņi reģistros 

ar ātršuvēja mehānismu, 

dokumentu sadalīšanai un 

iesiešanai 

reģistros,150x38mm,attalums 

starp caurumiem60 un 

80mm, iepakojumā 25 gb. 

1iepak 

    

96 
Saliekams 

dokumentu boks 

platums 100mm, piemērots 

dokumentu brošūru 

glabāšanai, izgatavota no 

cieta kartona un pārklāta ar 

PP materiālu, sānā ieliktnis 

ar nomaināmu etiķeti 

1gab 

    

97 Dokumentu kārba    

Melna ,platums 

70mm,dokumentu 

glabāšanai, no kartona, 

aplīmēta ar sintētisku 

materiālu, sānā caurspīdīga 

etiķete 

1gab 

    

98 Dokumentu boksi 

Dokumentu boksi „Esselte” 

(vai ekvivalenta)  saliekami, 

melni 

1gab 

    

99 Plauktiņu komplekts 

atvilkņu sistēmu bloks ar 4-6 

izvelkamiem plauktiņiem, 

viena plauktiņa 

1gab 

    



augstums48mm( 4 plauktiņi 

komplektā) Piemērota A4 

dokumentiem , mapēm, 

izmērs 275x245x345 

100 Jaudīgs caurumotājs 

korpuss no izturīga metāla, ar 

centrējošu lineālu A4, A5 un 

A6,ar iespēja’m mainīt 

caurumu skaitu 

1gab 

    

101 DVD/RW 
Verbatim vai ekvivalents 

DVD/RW disks ( 2x10gab.) 
1iepak 

    

102 DVD+R 

 Verbatim vai ekvivalents 

DVD+R kompaktdiski( 25 

gab) 

1iepak 

    

103 CD-R 
Verbatim vai ekvivalents 

CD-R kompaktdiski(100gab) 
1iepak 

    

104 Flash 
16 GB 

1gab 
 

 

   

105 Flash 32Gb 1gab     

106 Flash 128 GB 1gab     

107 Flash 1 TB 1gab     

108 Lineāls 30 cm  1gab     

109 Lineāls 20 cm  1gab     

110 Lineāls 
trīstūris, garums 19cm, leņķi 

300/900/600 
1gab 

    

111 Mapes  
Kartona A4 mapes 

aizsienamas 
1gab 

    

112   Marķieris   
 melns, OHP plēvēm, 0,4mm, 

noturīga tinte 
1gab 

    

113 Gumijas naudai, 200gum. Bumbā 1bumba     

114 Adatiņas korķa tāfelei 
Adatiņas garums ~30mm, 

kastītē  100gab. 
1kast 

    

115 Piespraudes tāfelei  
Ar dažādu krāsu plastmasas 

galviņām, kastītē 100gab. 
1kast 

    

 
Kopējā cena par vienu 

vienību: 
 



 

Maksa par piegādi  

( ņemot vērā, ka 

piegādājamo preču 

daudzuma summa var 

būt mazāka par 25,00 

EUR ar PVN) 

  

 

Ar šo apstiprinām un garantējam: 

 

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti 

 

2) preces atbilst ES standartiem 

 

3) ka izpilde tiks veikta atbilstoši Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

 

 

4) Preču piegādes termiņš ir _________________________________. 

 

5) Persona/as, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi un koordinēs to sniegšanas gaitu _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) 

_________________(e-pasts). 

 

* kancelejas precēm Pasūtītājs drīkst pieprasīt Pretendentam iesniegt preču paraugus 

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma formā jānorāda preču raksturojums, daudzums, precīzie tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta 

piedāvātajai precei, apjoms un preces kods katalogā. 

*Gadījumā, ja preces kataloga kods nav pieejams, jāiesniedz preces ražotāja apraksts ar preces bildi. 

 

Pilnvarotās personas paraksts: 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________ 

 

Datums:____________ 

 

 



4.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 12.oktobris sēdē 

 
PIEGĀDES LĪGUMA projekts Nr. LMA 2018/13 

 

Rīgā, 2018.gada ___._________ 

 

 

 

Latvijas Mākslas akadēmija, reģ. Nr. 90000029965 (turpmāk tekstā LMA), tās rektora prof. 

Alekseja Naumova  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz LMA Satversmi ,turpmāk tekstā 

PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,  

un  

SIA Officeday Latvia, reģ. Nr. _________________, tās _______________________personā, 

kurš rīkojas uz ______________________ pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES,  

pamatojoties uz LMA iepirkumu komisijas _________ lēmumu par piegādātāja izvēli iepirkuma 

procedūrā, identifikācijas Nr. LMA 2018/13, „Kancelejas preces” noslēdz šo līgumu (turpmāk 

tekstā – LĪGUMS) par preču piegādi  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk LMA organizētajā iepirkumā " Kancelejas 

preces " (iepirkuma id. Nr.LMA 2018/13;), turpmāk – Iepirkums, piedāvāto preci, turpmāk – 

Prece, atbilstoši šī Līguma pielikumam („Tehniskais un Finanšu piedāvājums”), kas ir 

neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.  

1.2. Prece tiek pārdota Pircējam, garantējot tās kvalitāti un cenas nemainīgumu. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 ( divdesmit četrus) mēnešus. 

2.2. Pārdevējs veic Preču bezmaksas piegādi ar savu transportu uz Pircēja norādīto adresi ne vēlāk 

kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. 

2.3. Pārdevējs nodrošina Preču pasūtīšanu, izmantojot elektronisko pastu:_________ vai faksu: 

Nr.____________ vai tālruni Nr._________. Pārdevēja kontaktpersona____________.  

 

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pircējam atbilstoši šī Līguma pielikumam visu Līguma 

darbības laiku. 

3.2. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt bez PVN EUR 9917.36 

(deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit eiro 36 centi)  ,  PVN 21%. EUR 2082.64 ( divi 

tūkstoši astoņdesmit divi eiro un 64 centi), kas kopā sastāda EUR 12 000.01 ( divpadsmit tūkstoši 

eiro un 01 cents) 

3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.  

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir 

tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību. 

3.5. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot 

līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus. 

3.6. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru 

paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. 



3.7. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs 

norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus. 

3.8. Līguma 3.1.punkta un 3.7.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs ir tiesīgs 

neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt 

piemēroti Līguma 5.2.punkta nosacījumi. 

3.9. Prece skaitās pieņemta atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei, ja Pircējs nav 

iesniedzis Pārdevējam pretenziju par Preces trūkumiem. 

 

 

4. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJAS 

 

4.1. Preču kvalitātei jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām 

un iesniegtajam Pretendenta Piedāvājumam, kā arī Latvijas Republikā noteiktajiem normatīvajiem 

aktiem. 

4.2. Visas nekvalitatīvās Preces 5 (piecu) darba dienu laikā, no Pircēja paziņojuma par atklātajiem 

trūkumiem, Pārdevējs par saviem līdzekļiem nomaina pret kvalitatīvām Precēm un piegādā 

Pircējam. 

4.3. Par Preču redzamajiem trūkumiem Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu 

laikā no Preču pieņemšanas dienas. Par Preces slēptajiem trūkumiem Pircējam ir jāpaziņo 

Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no šo trūkumu atklāšanas dienas, un par tiem Pusēm ir 

jāsastāda defektu akts.  

4.4. Pircējam ir tiesības nepieņemt neatbilstošas kvalitātes Preces. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU 

 

5.1. Līguma saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un šajā Līguma noteiktajā kārtībā. 

5.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam 

nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. 

Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

5.3. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma maksā Pircējam līgumsodu 0,01% 

(nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.  

5.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ 

nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.  

5.5. Neviena no šī Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām 

personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem. 

5.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pircējs  ir 

tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu. 

5.7. Šī Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši visi Iepirkuma nolikumā un izvēlētā pretendenta 

piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai. 

5.8. Visos gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA 

ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

6.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek 

noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt 

šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.  

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču 

pavadzīmēm - rēķiniem. 



6.4. Līguma pielikumā minēto Preču sortiments un cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un 

to izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar 

to Pircējam nav saistoši Līgumā iepriekš minētie nosacījumi. 

6.5. Ja Pārdevējs konstatē preču sortimenta izmaiņas (piemēram, ražotājs pārstāj ražot šo preci 

u.c.), Pārdevējs paziņo Pircējam 5 (piecu) dienu laikā par ekvivalentas Preces aizvietošanu 

(līdzvērtīga tehniskā specifikācija, cena drīkst būt zemāka vai līdzvērtīga).  

6.6. Ja Puses Līguma 3.2.punktā noteiktās Līguma summas ietvaros ir izpildījušas savas saistības pirms 

Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, Pušu saistības ir uzskatāmas par izpildītām pirms Līguma 

2.1.punktā noteiktā termiņa. 

6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, 

ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi 

u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. 

7. CITI  NOSACĪJUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību 

izpildei.  

7.2. Visus strīdus, kuri var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 

(trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

7.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs 

izvirza Pārdevējam.  

7.4. Puses grozījumus Līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta noteikumus. 

7.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:  

  7.5.1. no Pircēja puses: 

Ramona Lesničenoka, tālr.Nr.29355838; e–pasts: ramona.lesnicenoka@lma.lv  ; 

  7.5.2. no Pārdevēja puses: 

____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________. 

7.6. Šis Līgums ar pielikumu ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.  

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

Pircējs: Pārdevējs: 

Latvijas Mākslas akadēmija  

Juridiskā adrese Juridiskā adrese:  

Kalpaka bulv.13, Rīga, LV 1867  

  

PVN reģ.Nr.90000029965 PVN reģ.nr:  

Norēķinu konta Nr.:  LV12TREL 

9220052000000 

 

Norēķinu konta Nr.: ________ 

Kods: TRELLV22 Kods: 

 

 

LMA rektors prof. Kr.Zariņš ____________/  

 

_________________ 
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PIELIKUMS 

Piegādes līgumam Nr.LMA2018/13  

 

  

  

  

  

  

TEHNISKAIS  UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pircējs: Pārdevējs: 

Latvijas Mākslas akadēmija  

 

 

LMA rektors prof. Kr. Zariņš _____________/  

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


