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1. Nolikumā lietotie jēdzieni
1.1. Iepirkums – iepirkums, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9.pantu. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu vadības
sistēmā un, ievietojot paziņojumu un nolikumu Pasūtītāja mājaslapā www.zaao.lv.
1.2. Pasūtītājs – Iepirkumu organizē un realizē SIA „ZAAO”, adrese Rīgas iela 32,
Valmiera, LV-4201, tālrunis 64281250, fakss 64281251, e-pasts: zaao@zaao.lv.
1.3. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt piegādi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.
1.4. Pretendents – Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
1.5. Komisija – visus ar Iepirkuma norisi saistītos jautājumus risina iepirkumu komisija,
kas izveidota ar SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 28.decembra
rīkojumu Nr.2-15/236.
1.6. Iepirkuma identifikācijas numurs: ZAAO 2018/10/m.
2.

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta
2.1. Iepirkuma priekšmets ir darba apģērba un apavu piegāde 2018., 2019. un
2020.gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (1.pielikums).
2.2. Darba apģērbs un apavi piegādājami Rīgas ielā 32, Valmierā vai Mūrmuižas ielā 15,
Valmierā, 2 (divu) nedēļu laikā no attiecīga pasūtījuma saņemšanas.
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par
visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.4. Pasūtītājam tiesības tehniskajā specifikācijā norādīto apģērbu un/vai apavu apjomu
palielināt vai samazināt, nepalielinot kopējo līguma summu (pretendenta piedāvāto
kopējo līgumcenu).

3.

Tehniskā specifikācija
Iepirkuma priekšmetam – darba apģērbam un apaviem (turpmāk arī Prece) noteiktās prasības
un apjoms norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

4.

Prasības un tehniskās spējas pretendentam
Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām:
4.1. reģistrēts likumā noteiktā kārtībā;
4.2. nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
4.3. Pretendents spēj nodrošināt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoša darba
apģērba un apavu piegādi nolikumā noteiktā termiņā.

5.

Iepirkuma nolikums
5.1. Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.zaao.lv, kā arī Pasūtītāja
biroja telpās darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00
līdz 2018.gada 3.maijam plkst.9.00.
5.2. Pasūtītājs un Piegādātājs ar informāciju apmainās rakstveidā.
5.3. Komisija pēc piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par
nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus. Ja Komisija no piegādātāja ir saņēmusi
rakstisku jautājumu par nolikumu, tā 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4
(četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pēc pieprasījuma
saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to piegādātājam, kurš uzdevis
jautājumu, kā arī vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, norādot arī
uzdoto jautājumu.
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6.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto
līgumu ir publicēts vadības sistēmā un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2018.gada
3.maijam plkst.9.00 (darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz
16.00).
6.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 32, Valmierā,
LV-4201 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma
izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 32, Valmierā, LV4201, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.
6.3. Pēc nolikuma 6.1.punktā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un
neatvērts tiek atdots iesniedzējam.
6.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas
secībā, norādot Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kā arī piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku.
6.5. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs
nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.
6.6. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt
iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.
6.7. Pretendents ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai
papildināt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām vai papildinājumiem
piedāvājumā sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un iesniedzams tāpat kā
piedāvājums, papildus norādot uz aploksnes, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma
izmaiņas.

7.

Prasības piedāvājuma noformējumam un saturam
7.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no:
7.1.1. Pieteikuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam
pievienotajai formai (2.pielikums) un ko parakstījis Pretendents personīgi
(ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona) vai Pretendenta pārstāvis ar
paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona),
pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu, vai Pretendenta pilnvarotā
persona, pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
7.1.2. Dokumentiem Pretendentu atlasei:
7.1.2.1. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes
ārvalstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai cits
dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši
attiecīgās valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas normatīvo aktu
prasībām (dokuments nav jāiesniedz, ja Pretendents ir
reģistrēts Latvijas Republikas publiskajos reģistros);
7.1.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurā norādīts, ka
attiecībā uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma
9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas
nosacījumi.
7.1.3. Tehniskā piedāvājuma – informācijas Preces novērtēšanai, tas ir,
dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām;
7.1.4. Finanšu piedāvājuma, kurš sagatavots atbilstoši veidnei (2.pielikums).
Pretendentam piedāvājumā cena jānorāda euro par vienu vienību, kā arī jāaprēķina un
jānorāda kopējā cena jeb kopējā samaksa par darba apģērba un apavu piegādi.
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8.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darba apģērba un apavu
piegādi un nodošanu pasūtītājam. Pievienotās vērtības nodokļa summas, jānorāda
atsevišķi.
7.2. Piedāvājums, kas sastāv no 7.1.punktā minētiem dokumentiem, iesniedzams slēgtā,
aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Iepirkumam „Darba apģērba un apavu piegāde”,
identifikācijas Nr. ZAAO 2018/10/m”. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs.
7.3. Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri salasāmam, bez labojumiem
un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām.
7.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā Komisijas sēdē.

9.

Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu
pārbaude
9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju
klātbūtnes.
9.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai
paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu
informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no uzaicinājums
saņemšanas dienas vai citā Komisijas norādītā termiņā.
9.3. Komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei
un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu
bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
9.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
9.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā (7.punkts) norādītajām noformējuma
prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām
piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz
turpmāko piedāvājumu vērtēšanas procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma
vērtēšanu.
9.6. Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases
dokumentiem (7.1.2.punkts) pārbauda Pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām
prasībām (4.punkts) un pieņem attiecīgu lēmumu.
Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ,
Komisija:
1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā iegūst informāciju:
a. par šā panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu
reģistra,
b. par šā panta astotās daļas 2.punktā minētajiem faktiem – no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija attiecīgo
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām
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saņems, neprasot Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 9.panta
astotās daļas 4.punktā minētās personas piekrišanu.
Atkarībā no pārbaudes rezultātiem, Komisijas rīkosies saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas noteikumiem;
2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, pieprasīs, lai
Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka
uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā
minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija noteikts ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā
termiņā izziņu neiesniegs, Komisija to izslēgs no dalības iepirkumā.
9.7. Pretendenta tehnisko spēju pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendenta tehniskā
piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām (7.1.3.punkts).
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs un finanšu piedāvājumu vērtēšana
10.1. Vērtēti tiek to Pretendentu piedāvājumi, kuri, Komisijai veicot piedāvājumu
noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko spēju pārbaudi, atzīti par
atbilstošiem nolikumā noteiktām prasībām.
10.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
10.3. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
11. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana
11.1. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
11.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai
Pretendents Pasūtītāja paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā
neierodas slēgt līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu
ar nākamo Pretendentu, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un
piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Iepirkuma līgums (3.pielikums) nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un
Pretendentu.
12.2. Pretendenta piedāvājumā norādītā cena ir līgumcena.
12.3. Noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir
brīvas pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
13. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības,
kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
13.3. Komisijai ir tiesības:
13.3.1.
pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā
arī lai Pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis;
13.3.2.
pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja
tiesībām, ievērojot normatīvo aktu prasības;
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13.3.3.
pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.4. Komisijas pienākumi:
13.4.1.
izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot nolikuma
prasības;
13.4.2.
nodrošināt vienlīdzīgu
Pretendentiem;

un

taisnīgu

attieksmi

pret

visiem

13.4.3.
ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas,
rakstveidā informēt Pretendentus par pieņemto lēmumu, informējot visus
Pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā
arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku
piekļuvi lēmumam vai izbeigt iepirkumu bez rezultāta;
13.4.4.
14.

veikt citus nolikumā un normatīvajos aktos minētos pienākumus.

Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1.
iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam,
piedāvājums saņemts, ar norādi par saņemšanas datumu un laiku;

ka

14.1.2.
atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām, rakstiski informējot par to Komisiju;
14.1.3.

pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu;

14.1.4.

citas nolikumā minētās tiesības.

14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1.
pārliecināties, ka visi nolikumā norādītie dokumenti, pieprasītie
skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi pilnībā iesniegti Pasūtītājam;
14.2.2.
uzņemties atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu
(gadījumā, ja Komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst
patiesībai, attiecīgais Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā);
14.2.3.
pilnībā segt piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultātiem;
14.2.4.
saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu,
uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu;

Pasūtītāja

14.2.5.
laikus rakstveidā pieprasīt no Komisijas papildu informāciju par
nolikumu;
14.2.6.
saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju nolikumā
paredzētajos gadījumos, norādīto informāciju sniegt 3 (trīs) darbdienu
laikā no Komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas;
14.2.7.
15.

citi nolikumā un normatīvajos aktos minētie pienākumi.

Pielikumi:
15.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums).
15.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums).
15.3. Iepirkuma līguma projekts (3.pielikums).
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1.pielikums

Tehniskā specifikācija
Prece

Skice vai foto

Materiāls

Preces detalizēts
apraksts

T-krekli

100% CO, svars
160/165 g

Krāsa – gaiši pelēka

T-krekli

100% CO, svars
160/165 g

Krāsa - zaļa , uzlīme
priekšā kreisajā pusē
(izmērs 6*7.5 cm)

80

Darba plānā jaka

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums:
35
%
kokvilna,
65
%
poliesters, 250 +/- 10
g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010 4-5 balles

Krāsu
noturība pret sauso
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret mitro
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība
pret
mazgāšanu
auduma
krāsas
izmaiņas (LVS EN ISO
105-C06:2010)
4-5
balles

Izturība pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli

Divkrāsu
taisna
piegriezuma
jaka.
Garums līdz gurnu
līnijai. Jaka noslēdzas
ar 5 cm platu jostu,
kuras platums regulējas
ar sānos novietotiem
savilcējiem,
kuru
aizdare
ir
ar
spiedpogām.
Jakas
aizdare ir ar divslīdņu
rāvējslēdzēju
līdz
zodam. Rāvējslēdzēju
nosedz
aizdarsloksne
līdz
apkaklei.
Aizdarsloksne
aizdarāma
ar
spiedpogām.
Jakas
priekšējā
un
aizmugurējā
plecu
atdaļa
kontrastējošā
krāsā. Plecu priekšējā
un aizmugurējā atdaļā,
piedurknes
centrālās
daļas priekšdaļā un
mugurdaļā ir iestrādāts
atstarojoša
kantīte.
Piedurkne noslēdzas ar
manžeti, kura regulējas
ar velcro aizdari.
Kabatas. Jakai ir 5
kabatas; 2 krūšu – ar
nodalījumu pildspalvām
un klapi ar velcro
aizdari, 2 sānu –
iestrādātas jakas reljefu
daļās un 1 iekškabata
ar rāvējslēdzēju. Uz
kreisās krūšu kabatas ir
ZAAO
logo
uzšuve
(uzšuves
izmērs
6x7,5ncm).
Uz
muguras ir ZAAO logo

60

IZŠUVE

IZŠUVE

Gb./
kompl.
/pāri
400
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Puskombinzons

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums:
35
%
kokvilna,
65
%
poliesters, 250 +/- 10
g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret sauso
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret mitro
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība
pret
mazgāšanu
auduma
krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli

Puskombinzons
slēgtais

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums:
35
%
kokvilna,
65
%
poliesters, 250 +/- 10
g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret sauso
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret mitro
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība
pret
mazgāšanu
auduma
krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

uzšuve (uzšuves izmērs
15x18ncm).
Uz
piedurknēm 5 cm plata
atstarojoša lenta 2
rindās.
Izstrādājumā
iešūts
ražotāja
nosaukums,
izmērs,
sastāvs un kopšanas
nosacījumi.
Puskombinzons
ar
bikšu daļu, krūšu lacīti
un
paaugstinātu
muguras daļu, kas
savienojas
ar
regulējamām
lencēm
un izturīgām sprādzēm.
Puskombinzona bikšu
daļas priekšpusē ir
divas sānu kabatas.
Bikšu daļas priekšpuses
aizdare
ir
ar
rāvējslēdzēju,
sānos
abās pusēs - ar vienu
pogu bikšu daļā un
vienu pogu uz jostas.
Bikšu daļas jostā ir
iešūta lacīte, uz kuras ir
kabata ar rāvējslēdzēja
aizdari,
kabata
pildspalvai., Aizmugurē
divas uzliktas kabatas.
Priekšā uz kabatas ir
ZAAO
logo
uzšuve
(uzšuves
izmērs
6x7,5cm). Jostas vietā
pa visu muguru ir
iestrādāta
gumija.
Muguras
daļa
ir
paaugstināta un ar 8
cm
platu
gumiju
savienota ar lencēm.
Puskombinzonam
ir
dubulta
stakle
un
dibens. Uz starām ir
uzšūta 5 cm plata
gaismu
atstarojošā
lenta divās rindās.
Krāsa - zaļa
Puskombinzons
ar
bikšu daļu, krūšu daļu
un pilnu muguras daļu.
Puskombinzo
na
bikšu
daļas
priekšpusē ir divas
iešūtas sānu kabatas.
Kabatas apstrādātas un
uzšūtas ar dubultšuvi.
Puskombinzona krūšu
daļas kreisajā pusē
uzlikta
kabata
ar
rāvējslēdzēja
aizdari.
Puskombinzona plecu
daļā iestrādāta 8 cm
plata
gumija
un
auduma
detaļa
ar
pogcaurumiem, lenču
garuma
regulēšanai.
Puskombinzonam
uz
muguras, jostas vietā
iešūta gumija, kuras
garums
mainās
atkarībā no izmēra.
Puskombinzona aizdare
ar
divpusēju
rāvējslēdzēju bikšu un

140
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Izturība pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli

krūšu daļai. Ceļu daļa ir
no dubulta auduma.
Ceļu sargi piešūti ar
dubultšuvi.
Puskombinzonam
ir
dubulta
stakle
un
dibens. Uz starām ir
uzšūta 5 cm plata
gaismu
atstarojošā
lenta divās rindās.
Krāsa - zaļa
Jaka ar kapuci un
bikses no viegla un
mehāniski izturīga
materiāla, krāsa - zaļa
Atbilst EN ISO 13688;
EN 343; EN 1149-5
Izmērs: M-3XL

Komplekts
lietainam laikam

PVC/poliesters

50

Lietusmētelis

NEILONS/PVC

Lietusmētelis ar kapuci
no ūdensnecaurlaidīga
materiāla, krāsa - zaļa
Atbilst EN ISO 13688;
EN 343; EN 1149-5
Izmērs: M-3XL

40

Atstarojošā veste ar
logo

fluoriscējoši
dzeltens
audums materiāls-PES

Sertificēta.
Atbilst
standartam
EN
471:2003+A1:2007.
2.klase
redzamo
materiālu
zonai,
2.līmenis
retroatstarojošajam
materiālam.
Atbilst
direktīvas 89/686/EEC
prasībām.
Taisna
silueta veste ar V veida
kakla izgriezumu un
rāvējslēdzēja
aizdari.
Vestei priekšā, krūšu
daļā, labajā pusē ir
uzlikta
kabata
mobilajam telefonam ar
pārloku un tekstila
izdari. Kreisajā pusē
uzlikta
kabata
ar
rāvējslēdzēja aizdari un
lodziņu identifikācijas
kartei.
Vestei
priekšpusē
un
mugurpusē
uzšūta
60mm plata gaismu
atstarojošā lenta 2
rindās. Rokriņķi un
kakla
izgriezums
apstrādāts ar tumši zilu
kantīti.
Priekšā kreisajā pusē
ZAAO logo 10x8 cm,
uz muguras 25x 20cm.
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Darba apavi Raily

Dabīgā āda

Šņorzābaki ar gludas
dabīgas ādas (smooth
full
grain
leather)
mitrumu
atgrūdošu
virsmu; purngala daļas
virsmas līdz papēža
kapei no viengabalaina
materiāla bez papildus
savienojuma šuvēm vai
ādas
daļas
savienojošām detaļām;
ar
vieglu
kompozītmateriāla
(nemetālisku)
aizsargkapi purngalā,
kuras
triecienizturība
līdz 200J; papildus
nodilumizturībai pilnībā
pārklāta ārējā purngala
daļa
ar
PU,
stiprinājums liets, bez
šuvēm; ar nemetālisku,
elastīgu “kevlar” tipa
starpzoli pret zoles
caurduršanu; papildus
drošībai
un
nodilumizturībai
nostiprināta
papēža
daļa ar ārējo gumijas
kapi
papēža
daļā;
aizmugurē virs kapes
atstarotājs;
apavu
aizmugurē
stulms
pazemināts
ērtākai
pārvietošanās
spējai;
cilpa ērtākai apavu
vilkšanai;
papildus
aizsardzībai
pret
triecienu - amortizators
(polsterēts
aizsargs)
potītes daļā; oderes
ventilācijai – potītes
aizsargs perforēts; saišu
caurumiņi iegremdēti,
no izturīga plastikāta,
lai novērstu korozijas
risku un apavu virsmas
aizķeršanos; polsterēta
apavu mēlīte, piešūta
tā, lai pasargātu pret
ūdens
iekļūšanu
apavos, oderēta ar
sintētisko oderējumu;
uz apavu mēlītes cilpa
saišu
fiksācijai;
ventilējoša,
nodilumizturīga,
vairāku līmeņu odere;
ventilējoša – mitrumu
uzsūcoša, anatomiska,
antistatiska,
viegla,
izņemama
PU
iekšzolīte
ar
amortizējošu
efektu;
eļļas
–
degvielu
izturīga,
neslīdoša,
PU/gumijas
zole;
starpzole – poliuretāns,
ārzole – nodilumizturīga
nitrila
gumija,
kas
nodrošina elastību un
izturību pie zemām un
paaugstinātām
gaisa
temperatūrām, papildus
nodrošina saķeri uz
nelīdzenām virsmām;
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Darba apavi
Calimanu

Dabīgā āda

apavi 100% nesatur
metāla
detaļas
–
samazināts
korozijas
risks un vieglāks svars;
zoles daļā iestrādāts
pēdas
stabilizators;
platā pēdas lieste -11.
Mondopint izmērs
Izmēri: 36.-48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Drošības klase: S3 SRC
Šņorzābaki
ar mitrumizturīgu,
gludas, dabīgās ādas
virsmu;
ūdensnecaurlaidīga
virsma
un
kopējā
konstrukcija
(WR) ko
nodrošina membrānas
oderējums; ar
vieglu
plastikāta (nemetālisku)
aizsargkapi
purngalā
(vieglāka par 40%) ar
triecienizturību
līdz
200J; ar elastīgu un
vieglu
kevlar
tipa
nemetālisko
starpzoli
pret zoles caurduršanu;
ventilējošs,
nodilumizturīgs, ūdensn
ecaurlaidīgs
un mitrumu novadošs
membranas
oderējums ; polsterēta,
ventilējoša
apavu
mēlīte; papildus PU
pārklājums
purngalā
pret
nodilumu;
izņemama,
mīksta,
perforēta- ventilējoša,
antistatiska, viegla EVA
iekšzole-pēdiņa; apavu
sānos
un
papēža
aizmugures
daļā
atstarotājs – labākai
redzamībai; eļļasbenzīnu
izturīga,
neslīdoša,
elastīga,
antistatiska,
PU/PU
zole.
Apavi 100% brīvi no
metāla daļām –
vieglāks svars un
novērsts korozijas risks;
platā pēdas lieste – 11.
Mondopint
Izmēri: 36.-48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Drošības klase: S3 SRC

30
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Darba sandales

Darba kedas

Nubukāda

Sandales ar gludas
dabīgās ādas virsmu, ar
līpslēdzēja
(velkro)
aizdari;
ar
vieglu
(vieglāka par 40% par
dzelzs)
kompozītmateriala
purngala
kapi
ar
triecienizturību
līdz
200J;
ventilējoša,
nodilumizturīga
vairākslāņu
odere;
iekšzole (pēdiņa)
anatomiska, no izturīga
PU ar amortizējošu
efektu; eļļas - benzīnu
izturīga, PU/ PU zole;
plata pēdas lieste -11.
Mondopoint.
Izmēri: 36.-48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012;
Drošības klase: S1 SRC
Sportiska tipa kurpes ar
mitrumu
atgrūdoša,
nodilumizturīga tekstila
virsmu;
purngala
aizsardzību nodrošina
īpašas formas - viegla,
plata, ērta, nemetāliska
kompozītmateriāla
purngala kape "THIN
Cap", ar triecienizturību
līdz
200J;
nemetāliska,
viegla,
kevlar tipa starpzole
"HRP"
pret
pēdas
caurduršanu,
kas
nodrošina aizsardzību
100%
visā
pēdas
platumā;
pateicoties
"bišu
šūnu"
konstrukcijai
ventilējošs,
sviedrusmitrumu
novadošs,
nodilumizturīgs,
poliestera oderējums;
polsterēta
mēlīte;
pašfiksējošas
auklas;
izņemama, anatomiska,
ventilējoša - perforēta,
antibakteriāla, mīksta
un viegla EVA materiāla
iekšzole
pēdiņa
"Sport-Lite" ar papildus
pēdas
amortizāciju;
sportiska dizaina ārzole
"Sport"
nodrošina
teicamu
saķeri
un
stabilitāti;
nodrošina
papildus amortizāciju;
zole
iestrādāts
nemetālisks,
viegls,
plastikāta stabilizators
papēža daļā pēdas
atbalstam un noguruma
mazināšanai;
eļļasdegvielu
noturīga,
antistatiska, neslīdoša,
2-slāņu PU ārzole;
plata apavu zole -12.
Mondopoint;
apavi
100% nesatur metāla
detaļas - samazināts
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Gumijas zābaki
S-LIGHT

PU

Gumijas zābaki
90005

PVC + Nitrila gumija

Pusgarie
šņorzābaki
BS659

Āda

korozijas
risks
un
paaugstināts vieglums;
ESD apavi -aizsardzība
pret
elektrostatisko
izlādi; Standarts: LVS
EN ISO 20345:2012
LVS
EN
ISO
20345:2012
Drošības klase: S3 SRC
Zābaki, poliuretāna
(PU) - VIEGLI,
mehāniski izturīgi,
aukstumizturīgi (līdz 20°) zābaki ar metāla
purngalu un metāla
starpliku zolē; papildus
potītes aizsardzība;
antistatiska, eļļas benzīna un skābju
izturīga, neslīdoša zole;
amortizēts papēdis;
augstums 38 cm; olīvu
krāsā.
Izmēri: 36.– 48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Drošības klase: S5 CI
SRC
Gumijas zābaki ar
metāla purngalu un
metāla starpliku zolē;
papildus potītes
aizsardzība;
antistatiska, eļļasbenzīna izturīga zole;
amortizēts papēdis;
papēža daļā ārējā kape
ērtākai apavu
novilkšanai; augstums
38 cm; atstarojošs
elements labākai
redzamībai.
Izmēri: 36.– 48 (-50).
EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Klase: S5 SRC
Šņorzābaki pusgarie ar
mitrumu atgrūdošu
ādas virsmu; ar vieglu
plastikāta (nemetālisku)
aizsargkapi purngalā
(vieglāka par 40%) ar
triecienizturību līdz
200J un elastīgu,
kevlar tipa nemetālisko
starpzoli pret zoles
caurduršanu; papildus
PU pārklājums
purngalā; pilns
siltinājums no
sintētiskās vilnas;
polsterēta, siltināta
apavu mēlīte;
izņemama, mīksta,
antistatiska, siltināta
viegla PU iekšzolepēdiņa; eļļu- benzīna
izturīga, salizturīga,
neslīdoša divslāņu
PU/PU zole; triecienu
absorbējošs papēdis;
platā pēdas lieste -11.
Mondopoint;
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Izmēri 36.-48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Drošības klase: S3 CI
SRC

Zemie šņorzābaki
STWARMLI

Āda

Šņorzābaki (H=līdz
17cm) ar silto oderi ar
mitrumu atgrūdošu,
gludas, dabīgās ādas
virsmu ar vieglu
plastikāta (nemetālisku)
aizsargkapi purngalā ar
triecienizturību līdz
200J un elastīgu,
kevlar tipa nemetālisko
starpzoli pret zoles
caurduršanu; siltināta,
polsterēta apavu
mēlīte, paildus daļējs
PU pārklājums
purngalā; izņemama,
mīksta, antistatiska,
siltināta PU iekšzolepēdiņa; papēža
aizsardzībai un
stabilitātei – ārējā
gumijas kape papēža
daļā; apavu aizmugurē
atstarotājs - labākai
redzamībai; eļļasbenzīnu izturīga,
neslīdoša, antistatiska,
salizturīga PU/TPU
zole; termopuliuretāna
ārzole (TPU), kas
nodrošina elastību un
izturību arī pie ļoti
zemām āra
temperatūrām, papildus
nodrošina saķeri uz
nelīdzenam virsmām;
platā pēdas lieste - 11.
Mondopint; apavi
nesatur metāla detaļas
– samazināts svars un
novērsts korozijas risks.
Izmēri 36.-48. EU
Standarts: LVS EN ISO
20345:2012
Drošības klase: S3 CI
SRC
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Ziemas cepures

Akrils

Dubultā kārtā adīta
cepure. 3M™
Thinsulate™ izolācija.
Dzija apstrādāta ar
Scotchguard™
ūdensnecaurlaidīgu
aizsargkārtu. 3M™
emblēma iešūta vīlē.
100% mīksts akrils
Svars:
340g
Izmēri:
Viens izmērs
Adītas, krāsa - melna

80

Flīsa

Cepure ar nagu,
atlokāmām „ausīm”
visapkārt galvai,
regulējama ar
savelkamu gumiju,
uzlīme priekšā (izmērs
6x7.5 cm)

40

Cepure ar nagu

100% CO

ZAAO logo uzšuve
priekšā (uzšuves izmērs
6x7,5cm), regulējams
izmērs, krāsa - zaļa

100

Ziemas siltā
pilotjaka

Jāiesniedz LATSERT
tests
- Pārklāts audums,
75% PES/ 25% PU,
220 g/m2
- EN 343 klase 3
- Ūdens caurlaidības
izturība Wp;
Klase 3 >/= 13 000
Pa;

Virsjaka ir otrās
kategorijas individuālās
aizsardzības līdzeklis,
kas nodrošina
aizsardzību pret
sliktiem laika
apstākļiem. Divkrāsu
taisnstāva siltināta
virsjaka no elpojoša,
ūdens atgrūdoša un
vēja necaurlaidīga
virsauduma, piemērota
dažādiem
meteoroloģiskiem laika
apstākļiem (vējš, lietus,
aukstums, putenis), ar
mākslīgās kažokādas
siltinājumu stāvā un ar
stepētu sinteponu 140
g/m piedurknēs un
kapucē. Jakas
aizmugurē ir pagarināta
muguras astes daļa.
Garums līdz gurnu
līmenim. Stāvapkakle
ar mākslīgās kažokādas
oderējumu. Priekšā
aizdare ar divslīdņu
rāvējslēdzēju līdz
apkakles augšai. Pāri
dubultā aizdarsloksne
līdz apkakles augšai,
kura savā starpā
fiksējās ar 4
spiedpogām.
Aizmugurē platums
jostā regulējas ar
savilcējlentu un 2
spiedpogām. Kapuce
noņemama ar
rāvējslēdzēju, priekša

40

Izšuve
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regulējas ar auklu.
Piedurknes sastāv no 5
vertikāli sadalītām
daļām. Piedurkņu galos
manžete ar
savilcējlentu un velcro
aizdari. Piedurkņu
iekšpusē trikotāžas
manžete. Priekšdaļā
grieztas sānu daļas,
kuru griezuma līnijā ir
iestrādātas 2 sānu
kabatas. Uz krūtīm ir
ieslīpi divas uzliktas
uzšūtas kabatas. Labā
krūšu kabata ar ieeju
no augšas un centra.
Centrā kabatai
rāvējslēdzēja aizdare.
Kabatas augšas aizdare
ar krūšu atdaļas ieloci
un velcro. Kreisā
kabata ar ieeju no
augšas, aizdare ar
krūšu atdaļas ieloci un
velcro. Blakus kabatai
uz centrālo daļu
novietota zīmuļkabata.
Jakas iekšpusē kreisajā
pusē 1 kabata. Uz
muguras ir ZAAO logo
uzšuve ( uzšuves
izmērs 15x18 cm).
Atstarojoša lenta 5 cm
plata 2 rindās uz
piedurknēm, 2 rindas
ap jakas stāvu un
vertikāli pār plecu
atdaļām. Jakas vīles ir
termoliedētas.
Izstrādājumā iešūts
ražotāja nosaukums,
izmērs, sastāvs un
kopšanas nosacījumi.
Jāiesniedz LATSERT
tests
- Pārklāts audums,
75% PES/ 25% PU,
220 g/m2
- EN 343 klase 3
- Ūdens caurlaidības
izturība Wp;
Klase 3 >/= 13 000
Pa;

Siltā garā jaka

Izšuve

Virsjaka ir šūta no
elpojoša,
ūdens
atgrūdoša
un
vēja
necaurlaidīga
virsauduma,
piemērotas dažādiem
meteoroloģiskiem laika
apstākļiem (vējš, lietus,
aukstums, putenis), ar
stepētu
sintipona
siltinājumu
140g/m
jakas
stāvam,
piedurknēm
un
kapucei.
Divkrāsu
taisna, pagarināta jaka.
Ar krūšu atdaļām no
kontrastējoša auduma.
Jakai
jostas
vietā
iestrādāts
savelkošs
tunelis
piegulošākam
siluetam. Jakas garums
nosedz gurnu līniju.
Jakai
iešūtas
piedurknes,
tās
ir
sadalītas divās daļās,
piedurknes
atdaļas
platums sakrīt ar plecu
atdaļu.
Piedurkņu
atdaļu
vīlēs,
un
kontrastējošo
atdaļu
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priekšpuses
un
mugurpuses vīlēs ir
iestrādāta
gaismu
atstarojoša
kantīte.
Piedurkņu
galu
iekšpusē
iestrādātas
dublētas
trikotāžas
aproces 5cm platumā.
Priekšpuse ar atgrieztu
plecu
atdaļu,
kurā
iestrādāts 5 cm plats
dekoratīvs pārloks, kas
nosedz kabatas ieeju.
Kreisā krūšu kabata uzlikta slīpa kabata ar
ieeju no augšas, kuru
nosedz
pārloks
ar
valcro aizdari. Blakus
tai, priekšpusē, kabata
rakstāmpiederumiem.
Labā krūšu kabata uzlikta kombinēta slīpa
kabata ar ieeju no
augšas, kuru nosedz
pārloks ar valcro aizdari
un no priekšas – ar
rāvējslēdzēja
aizdari.
Sānu kabatas uzliktas
kombinētas
portfeļkabatas ar ieeju
no augšas, kuru nosedz
pārloks ar 2 spiedpogu
aizdari.
Portfelis
ir
kabatas
sānā
un
apakšmalā.
Kreisās
piedurknes 2 kabatas:
a) pirmā kabata ir
kreisajā piedurknē
2cm platā rāmītī
iestrādāta 14 cm
gara pogcauruma
tipa kabata ar
iestrādātu
rāvējslēdzēju;
b) otra kabata ir uzlikta
kabata ar klapi,
aizdare
ar
spiedpogu.
Viena iekškabata ar
rāvējslēdzēja
aizdari.
Pastiprinātas
slodzes
vietās
kabatu
vīles
papildus
nostiprināt.
Stāvapkakle
no
virsauduma,
kuras
ārmalā, kakla daļā,
iestrādāts rāvējslēdzējs
kapuces noņemšanai.
Apkales
iekšpusē
iestrādāts
flīsa
materiāls.
Kapuce sastāv no 3
detaļām: 2 sānu un 1
centrālais
panelis,
kapuce
siltināta,
oderēta.
Kapuces
ārmalā tunelī iestrādāts
savilcējs.
Kapuces
ārmala
atlocīta
uz
iekšpusi, un atšūta ar
2cm
platu
šuvi,
izveidojot tuneli, kurā
ievērta aukla. Šuvēs
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Termoveļa

1)

30% merino,
70% polipropilene
siltex, 180g,

2)

Veste

KOKVILNAS

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums:
35
%
kokvilna,
65
%
poliesters, 250 +/- 10
g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret sauso
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu
noturība pret mitro
berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība
pret
mazgāšanu
auduma
krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli

iestrādāta
gaismu
atstarojoša kantīte.
Jakas
aizdare
ar
traktora
tipa
rāvējslēdzēju ar diviem
slēdžiem. Rāvējslēdzējs
iestrādāts arī apkaklē.
Rāvējslēdzējam
pa
virsu, līdz apkaklei,
uzšūta 8 cm plata
aizdarsloksne, kas pie
jakas fiksējas ar 5
spiedpogām.
Uz muguras ir ZAAO
logo uzšuve (uzšuves
izmērs 15x18 cm).
Atstarojoša lenta 5 cm
plata 2 rindās uz
piedurknēm.
Jakas
vīles
ir
termoliedētas.
Izstrādājumā
iešūts
ražotāja
nosaukums,
izmērs, sastāvs un
kopšanas nosacījumi.
Divdaļīgs triko tērps –
siltās apakšveļas
komplekts (krekls ar
garām piedurknēm un
bikses ar garumu līdz
potītēm) no gaisu
caurlaidīga un
termoregulējoša
auduma.
Taisna silueta veste ar
pagarinātu
muguras
daļu.
Aizdare
ar
rāvējslēdzēju. Vestei ir
iešūta
stāvapkakle.
Vestei ir divas slīpas
kabatas. Uz muguras
ZAAO
logo
uzšuve
(uzšuves
izmērs
15x18cm). Siltinājumsviena kārta sintapona.
Krāsa - zaļa

60

40
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2.pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā „Darba apģērba un apavu piegāde”
(identifikācijas Nr. ZAAO 2018/10/m)
1.
Iepazinušies ar iepirkuma nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darba apģērba
un apavu piegādi, saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām, par kopējo summu:
Piedāvājuma cena bez PVN _____________________________________________________________________
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ____________________________________________________________________
(PVN __% vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ______________________________________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

2.

Tajā skaitā:

Prece

Skice vai foto

Materiāls

Gb./
kompl.
/pāri

T-krekli

100% CO, svars
160/165 g

400

T-krekli

100% CO, svars
160/165 g

80

Darba plānā jaka

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums: 35 % kokvilna,
65 % poliesters, 250 +/10 g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010 4-5 balles

Krāsu noturība
pret sauso berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret mitro berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība pret mazgāšanu
auduma krāsas izmaiņas

60

IZŠUVE

IZŠUVE

Cena EUR
par vienu
vienību bez
PVN

Cena EUR
kopā bez
PVN
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Puskombinzons

Puskombinzons
slēgtais

Komplekts
lietainam laikam

(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība
pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli
Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums: 35 % kokvilna,
65 % poliesters, 250 +/10 g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret sauso berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret mitro berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība pret mazgāšanu
auduma krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība
pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli
Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums: 35 % kokvilna,
65 % poliesters, 250 +/10 g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret sauso berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret mitro berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība pret mazgāšanu
auduma krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība
pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli
PVC/poliesters

140

90

50
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Lietusmētelis

NEILONS/PVC

40

Atstarojošā veste ar
logo
Darba apavi Raily

fluoriscējoši
dzeltens
audums materiāls-PES
Dabīgā āda

200

Dabīgā āda

30

Darba apavi
Calimanu

Darba sandales

Darba kedas

Nubukāda

70

65

30
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Gumijas zābaki
S-LIGHT

PU

10

Gumijas zābaki
90005

PVC + Nitrila gumija

20

Pusgarie
šņorzābaki
BS659

Āda

100

Zemie šņorzābaki
STWARMLI

Āda

10

Ziemas cepures

Akrils

80
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Flīsa

40

Cepure ar nagu

100% CO

100

Ziemas siltā
pilotjaka

Jāiesniedz LATSERT
tests
- Pārklāts audums, 75%
PES/ 25% PU, 220 g/m2
- EN 343 klase 3
- Ūdens caurlaidības
izturība Wp;
Klase 3 >/= 13 000
Pa;

40

Jāiesniedz LATSERT
tests
- Pārklāts audums, 75%
PES/ 25% PU, 220 g/m2
- EN 343 klase 3
- Ūdens caurlaidības
izturība Wp;
Klase 3 >/= 13 000
Pa;

30

3)
30% merino,
70% polipropilene siltex,
180g,

60

Izšuve

Siltā garā jaka

Izšuve

Termoveļa

4)
Veste

KOKVILNAS

Jāiesniedz
LATSERT
tests audumam
Audums: 35 % kokvilna,
65 % poliesters, 250 +/10 g/m2.

Krāsojuma
noturība pret ķīmisko
tīrīšanu
(LVS EN ISO 105D01:2010) 4-5 balles

Krāsu noturība

40
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pret sauso berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4-5 balles

Krāsu noturība
pret mitro berzi
(LVS EN ISO 105X12:2002) 4 balles

Krāsojuma
noturība pret mazgāšanu
auduma krāsas izmaiņas
(LVS EN ISO 105C06:2010) 4-5 balles

Izturība
pret
dilšanu
(LVS EN ISO 129472:2001+ AC:2006)
> 100000 cikli

3.
Apliecinām, ka esam pilnīgi iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, iepirkuma līguma projektu un
šajā piedāvājuma cenā esam pilnīgi iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas, mums nav nekādu neskaidrību
un pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī atsakāmies tādas celt līguma darbības laikā.
4.
Pretendenta __________________ (norādīt nosaukumu) uzņēmums atbilst mazā /vidējā (atbilstošo
pasvītrot) uzņēmuma statusam.
5.
Apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr./personas kods:
Juridiskā/deklarētā adrese:
Biroja/dzīvesvietas adrese:
Bankas nosaukums un filiāle:
Bankas kods:
Konta Nr.:
Kontaktpersona: _________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja
amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.
Līguma izpildē atbildīgā persona _____________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr., faksa
Nr., e-pasta adrese)
Pielikumā: (uzskaitīt pielikumā esošos dokumentus)
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums: _______________

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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3.pielikums

LĪGUMS Nr.______________ (projekts)
Valmierā,

2018.gada

__.______________
SIA „ZAAO” (reģistrācijas numurs 44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201), tās valdes priekšsēdētāja Aivara Sirmā personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā - Pircējs, no vienas puses, un
____________________ (reģistrācijas numurs ______________, juridiskā adrese ________
_________________________________________), tās __________________ personā, kur_ rīkojas
saskaņā ar __________, turpmāk tekstā - Pārdevējs, no otras puses,
abas kopā līguma tekstā Līdzēji, atsevišķi – Līdzējs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Pircēja
rīkotā iepirkuma – „Darba apģērba un apavu piegāde”, identifikācijas Nr. ZAAO 2018/10/m, turpmāk
šā līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu
līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu 2018., 2019. un 2020.gadā piegādā Pircējam darba
apģērbu un apavus, turpmāk tekstā - preces, bet Pircējs pērk un pieņem preces, kas atbilst
Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šā līguma tekstā Piedāvājums. Preces
raksturojošie parametri norādīti tehniskajā specifikācijā, kas ir šā līguma 1.pielikums.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam preci par cenu, kāda norādīta iepirkumā iesniegtajā
Piedāvājumā.
2.2. Līguma kopējā summa sastāda EUR _____ (______________________), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR ____ (______________________).
2.3. Pircējs norēķinās par piegādāto preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas un
Pārdevēja izrakstītās pavadzīmes - rēķina saņemšanas.
3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Pārdevējs piegādā preci Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma
saņemšanas, kurā norādītas nepieciešamās preces un to apjoms. Preces Pārdevējs piegādā
Pircējam Pircēja darba laikā Rīgas ielā 32, Valmierā vai Mūrmuižas 15, Valmierā, atbilstoši
pasūtījumam.
3.2. Par preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod preci, un
Pircēja pilnvarotais pārstāvis to apstiprina ar savu parakstu.
3.3. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā pasūtīto preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai
neatbilstošu preci, kas nav pasūtīta, 5 (piecu) darbdienu laikā no preču saņemšanas tiek
sastādīta pretenzija, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie
jānovērš 5 (piecu) darbdienu laikā, piegādājot kvalitatīvu preci atbilstoši tehniskajā specifikācijā
precei noteiktajām prasībām.
3.4. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu šā līguma noteikumiem, ja 5 (piecu) darbdienu laikā pēc
preces saņemšanas Pircējs nenosūta uz Pārdevēja elektronisko pasta adresi
________________________ vai nepaziņo telefoniski savas pretenzijas par piegādāto preču
daudzumu un kvalitāti.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
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4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem no
preces nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar precei paredzēto pielietojumu.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Pārdevēja saistības:
5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu preces piegādi Pircējam nepieciešamā apjomā, tas ir,
saskaņā ar līguma nosacījumiem.
5.1.2. Pārdevējs veic preces nodošanu Pircēja pilnvarotas personas uzraudzībā.
5.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.1.4. Pārdevējs apliecina, ka preces cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un
izkraušanu.
5.1.5. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
5.2. Pircēja saistības:
5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par preci līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.2.2. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās preces pieņemšanu.
5.2.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šā Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus,
vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek
noformēti rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Ja Pārdevējs nav Pircējam nodevis preci līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā, tad Pircējs ir
tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējam
jāsamaksā Pircējam vienreizēja soda nauda EUR 500 (pieci simti euro) apmērā. Šādā
gadījumā, Pircējs nav atbildīgs par zaudējumiem Pārdevējam, kas tam radušies preci
izgatavojot, pasūtot, utt.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, Līdzēju strīdus saistībā
ar līgumu pēc prasītāja izvēles izšķirs Latvijas Komersantu šķīrējtiesa, reģistrācijas numurs
40003963576, pamatojoties uz tās reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena
šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc Pircēja juridiskās adreses.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un,
pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija
un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
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9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt
līguma noteikumu tulkošanu.
9.4. Termini, kas lietoti līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma
dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā lietoti to aprakstītajā
nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā
Līdzējiem ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.
9.5. Korespondence, kas saistīta ar līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā līgumā
norādītajā Pircēja adresē: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 un Pārdevēja adresē:
______________________________________________________________________
un
uzskatāma par saņemtu:
9.5.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai
septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs);
9.5.2. ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tā nogādāta saņēmējam;
9.5.3. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi.
9.6. Pārdevējs un Pircējs līguma darbības laikā apņemas nodrošināt iespēju saņemt
korespondenci līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām
korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
9.7. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (____) lapām, ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
9.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā par
preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu,
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, pretenziju sastādīšanu.
9.9. Līgumam tiek pievienots Pārdevēja pieteikums un tehniskais piedāvājums iepirkumā uz ___
(________) lapām (1.pielikums).
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs:
Pārdevējs:
SIA „ZAAO”
reģistrācijas numurs 44103015509
adrese Rīgas 32, Valmiera, LV-4201
tālr. 64281250, fakss 64281251
Pohjola Bank plc filiāle Latvijā
OKOYLV2X
LV27OKOY0005100004639
Valdes priekšsēdētājs
A.Sirmais __________________
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