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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  

SIA „Getliņi EKO”, 
Reģ.Nr. 40003367816, 
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121. 
 
Pasūtītāja kontaktpersona: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
Guntis Kampe 
E-pasts: guntis.kampe@getlini.lv 
tel.nr.: +371 67317827 
fax nr.: +371 67317810 

 
2. Saziņa 

2.1. Saziņa starp Pasūtītāju (Iepirkumu komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa elektronisko pastu guntis.kampe@getlini.lv.  

2.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz atklāta konkursa nolikumā (turpmāk 
nolikumā tekstā – Nolikums) norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. 

2.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums Pasūtītāja darba laikā 
Latvijas Republikā noteiktajās darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.16:00. 

2.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajai 
daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par atklāta konkursa nolikumu, 
iepirkumu komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma 
saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 

2.6. Pasūtītājs (Iepirkumu komisija) atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz 
elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums un publicē Pasūtītāja profilā adresē: 
www.getlini.lv pie paziņojuma par atklātu konkursu un Elektronisko iepirkumu sistēmā 
(turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 

2.7. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja profila adresē  
www.getlini.lv un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par 
atklātu konkursu. 

2.8. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 
informāciju par atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 
Pasūtītāja profila adresē www.getlini.lv un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 

 
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

3.1.1. Iepirkuma priekšmets ir darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu 
iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

3.1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs GEKO 2018/08/02. 

3.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. 

3.1.4. Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās, atbilstoši Tehniskai specifikācijai (1.pielikums) 

mailto:guntis.kampe@getlini.lv
mailto:guntis.kampe@getlini.lv
http://www.getlini.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.getlini.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.getlini.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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3.2. Līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Getliņi”, Kaudzīšu 
iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121 (kadastra numurs 8096 009 0009). 

 
3.3. Līguma izpildes termiņš  

Iepirkuma līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, 
piegādes veicot atbilstoši līgumā (6.pielikumā) noteiktajiem termiņiem. 

 
4. Piedāvājums 

4.1. Nolikuma saņemšanas vieta 

4.1.1. Ieinteresētais piegādātājs atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var 
saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.getlini.lv un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 

4.1.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā nolikuma 
saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1  

4.1.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, iepirkuma 
komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā 
pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums 
iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.   

4.1.4. Lejuplādējot atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 
turpmākajām izmaiņām atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas 
sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas 
Pasūtītāja profila adresē: www.getlini.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – 
EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
 

4.2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

4.2.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 3.septembrim 
plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/. 

4.2.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 
neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

4.2.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek 
atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

4.2.4. Piedāvājumi elektroniski tiks atvērti SIA „Getliņi EKO” birojā Kaudzīšu ielā 57, 
Rumbulā, Stopiņu novadā, 2018.gada 3.septembrī plkst.10.00, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

4.2.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

4.2.6. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus. 

4.2.7. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no 
tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par 

                                                 
1
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
 

http://www.getlini.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.getlini.lv/
http://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


 
Atklāta konkursa  

“Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” nolikums 

5 
 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas 
brīdis.  

4.2.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

4.2.9. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

4.2.10. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 
iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. 

4.3. Piedāvājuma noformējums 

4.3.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā 
konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu apakšsistēmu.  

4.3.2. Iesniedzot piedāvājumus elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendentam ir   
jāievēro šādas pretendenta izvēles iespējas: 

4.3.3. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

4.3.4. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, 
t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par 
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);  

4.3.5. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar 
trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku 
atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību 
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un 
nolasīšanas iespējām). 

4.3.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
4.3.7. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta 

biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai 
jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un 
finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 
2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

4.3.8. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika 
zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 

4.3.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai 
šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un 
dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā 
precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

4.3.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda 
tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru 
saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras 
personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. 

4.3.11. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem 
dokumentiem: 

4.3.11.1. Piedāvājuma nodrošinājums; 
4.3.11.2. Pieteikuma dalībai atklātā konkursā (Nolikuma 2.pielikums, tajā skaitā, Nolikuma 4.3.9. vai 

4.3.10.punktā norādītā pilnvara); 
4.3.11.3. Pretendenta atlases dokumentiem; 
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4.3.11.4. Finanšu piedāvājuma un Tehniskā peidāvājuma (Nolikuma 3. un 4.pielikumā pievienotas 
veidnes). 

4.3.12. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu 
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 
iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 
noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas 
dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir 
tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, 
iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem 
dokumentiem un tulkojumiem. 

4.3.13. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai 
dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt 
apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida 
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais 
būs apzīmējums ar vārdiem. 

4.3.14. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru 
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam 
atbild pretendents.  

4.3.15. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne 
vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga 
elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

4.3.16. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā 
papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību 
vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

4.3.17. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā 
(t.sk., tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā 
iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
 

4.4. Piedāvājuma nodrošinājums 

4.4.1. Piedāvājuma nodrošinājums: Iepirkuma 1.daļā - 2 000 EUR (divi tūkstoši eiro), iepirkuma 
2.daļā – 390.00 (trīs simti deviņdesmit eiro). 

Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā Latvijas Republikā vai citā 
Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, 
kredītiestādes filiāles garantijas vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 
Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības 
polises veidā (apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā piedāvājuma iesniegšanas 
dienā), kuras (bankas un apdrošināšanas sabiedrība) Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā.  

Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var arī ieskaitīt SIA “Getliņi EKO” kontā 
LV39 UNLA 0050 0055 21195 ar norādi “Darba apģērbu, darba apavu un  darba 
aizsarglīdzekļu iegāde”, Id.Nr. GEKO 2018/08/02, (norādot attiecīgi iepirkuma daļu). 
Maksājuma uzdevuma kopiju pievieno piedāvājumam.  
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4.4.2. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 
dienas. 

4.4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 
4.4.4. Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā; 
4.4.5. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma 

līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais 
pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu; 

4.4.6. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; 
4.4.7. Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
4.4.8. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
4.4.9. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nav iesniedzis iepirkuma līgumā paredzeto līguma izpildes nodrošinājumu; 
4.4.10. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 

iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā; 
4.4.11. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentam šādā kārtībā: 
4.4.12. pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu – pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas; 
4.4.13. pārējiem pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa 

beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem 
iestājas pirmais.  

4.4.14. Pretendenta iesniegtajā piedāvājuma nodrošinājuma apliecinājumā, ja to izsniegusi 
banka, jābūt ietvertam nepārprotamam apliecinājumam par piedāvājuma 
nodrošinājuma summas nekavējošu izmaksu Pasūtītājam (SIA „Getliņi EKO”) iestājoties 
nolikuma 4.4.4.punktā norādītajiem apstākļiem. 

4.4.15. No pretendenta iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma – apdrošināšanas polises, ja to 
izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, nepārprotami jāsecina, ka tā spēkā pilnā apjomā 
uz laiku no piedāvājuma atvēršanas brīža līdz nolikuma 4.4.3.punktā noteiktajiem 
termiņiem, kā arī polisē jābūt ietvertam nepārprotamam apliecinājumam par 
piedāvājuma nodrošinājuma summas nekavējošu izmaksu pasūtītājam (SIA „Getliņi 
EKO”) iestājoties nolikuma 4.4.4.punktā norādītajiem apstākļiem. Iesniedzot 
piedāvājuma nodrošinājumu apdrošināšanas polises veidā pretendentam piedāvājumam 
jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu. 

 

5. Prasības pretendentiem 

5.1. Pretendentu atlases dokumenti sagatavojami saskaņā ar PIL 44. - 46.pantos noteiktajām 
prasībām: 

5.1.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai (PIL 44.pants): 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta apliecinošie dokumenti 

1. 

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis 
piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai 
juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu 
personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 
kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 

a) Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc 
formas – Nolikuma 2.pielikums). 
b) piedāvājuma nodrošinājuma esamību 
apliecinošs dokuments (atbilstoši Nolikuma 
4.4.punktam un 5.pielikumam). 

2. 

Piegādātājs var balstīties uz citu personu 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, 
ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

a) Pretendents pierāda Komisijai, ka 
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot, piemēram, šo personu 
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 
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tiesiskā rakstura. 

Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz 
kuras saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par 
iepirkuma līguma izpildi. 

konkrētā līguma izpildē.  

b) Personas, uz kuras saimnieciskajām 
un finansiālajām iespējām pretendents 
balstās, apliecinājums par to, ka persona 
uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma 
līguma izpildi. (šāds apliecinājums var tikt 
iekļauts a) punktā pieprasītajā dokumentā. 

3.  

Piegādātājs var balstīties uz citu personu 
tehniskajām un profesionālajām iespējām, 
ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma 
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 
attiecību tiesiskā rakstura.  

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 
pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu 
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
kuru izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. 

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā 
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo 
personu apliecinājumu vai vienošanos par 
nepieciešamo resursu nodošanu 
piegādātāja rīcībā. 

4. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, piedāvājuma dokumentus 
paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās 
vienošanās nosacījumiem. 

Piedāvājumam pievieno visu apvienības 
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 
piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 
dokumentā jānorāda katra apvienības 
dalībnieka līguma daļa, tiesības un 
pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī 
attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. 

Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti 
par katru apvienības dalībnieku. Uz katru 
apvienības dalībnieku attiecas 5.1.1.punkta 
5.punkts un 6.punkts, bet pārējos nolikuma 
punktos izvirzītās prasības jāizpilda 
piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā 
tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. 

5. 

Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 
procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu 
likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem 
gadījumiem. 

Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus 
pārbauda Publisko iepirkumu likuma 
42.pantā noteiktajā kārtībā. 

6. 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai 
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt 
Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. 

a) Komisija pārliecinās par pretendenta 
reģistrācijas faktu, saņemot izziņas 
Elektronisko iepirkumu sistēmā 
(https://www.eis.gov.lv/).  
b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības 
veikt būvdarbus Būvniecības informācijas 
sistēmā (https://bis.gov.lv/).  

c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas 
nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai 
Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno 
attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti 
(kopijas). 

 
 

https://www.eis.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
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5.1.2. Pretendenta saimnieciskā un finansiālā stāvokļa novērtēšana (PIL 45.pants): 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta apliecinošie dokumenti 

1. 
 

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 
iepriekšējos trīs finanšu gados (2015., 
2016., 2017.) ir vismaz:  

1) iepirkuma 1.daļā -  EUR 70 000 
(septiņdesmit tūkstoši eiro) bez 
pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN).* 

2) iepirkuma 2.daļā -  EUR 20 000 
(divdesmit tūkstoši eiro) bez 
pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN).* 

 

Pretendents iesniedz gada pārskatu par 
2015., 2016. un 2017.gadu. 

 

2.  

Pretendentam ir stabili finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītāji, kurus 
raksturo likviditātes koeficients 2017.gadā 
(apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības) 
≥1. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība, tad minētās prasības 
jāizpilda katram piegādātāju apvienības vai 
personālsabiedrības biedram. 

 

Pretendents iesniedz gada pārskatu par 
2017.gadu. 

 

3. 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 
(2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) 
ir veicis vismaz 2 (divas) līguma 
priekšmetam līdzvērtīgu Preču (darba 
apģērbu, darba apavu un/vai  darba 
aizsarglīdzekļi) piegādes, kur katras 
piegādes līguma cena ir vismaz: 

1) iepirkuma 1.daļā -  EUR 50 000 
(piecdesmit tūkstoši eiro) bez 
pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN). 

2) iepirkuma 2.daļā -  EUR 10 000 
(desmit tūkstoši eiro) bez 
pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN). 

Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc 
formas – Nolikuma 4.pielikums), papildus 
norādot arī citu informāciju, kura 
pretendenta ieskatā var būt svarīga 
pasūtītājam. 

 

*Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis 
uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Ja pretendents 
darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam 
apgrozījumam. 

 
5.2. Ja Pretendents savu spēju apliecināšanai balstās uz citu uzņēmēju iespējām šī konkrētā 

iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību rakstura, tad abi (visi) 
dalībnieki iesniedz apliecinājumus, adresētus Pasūtītājam par uzņēmēju atbildību šī konkrētā 
iepirkuma līguma izpildē, kas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiek pievienoti 
iepirkuma līgumam. 
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5.3. Tehniskais piedāvājums 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma tehniskajās specifikācijās 
noteiktajām prasībām un pieprasīto informāciju. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši 
Nolikuma 1.pielikuma noteiktajām prasībām. 

5.4. Finanšu piedāvājums 

Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai 
finanšu piedāvājuma paraugformai. Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar 
iepirkuma priekšmeta izpildi. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma 
darbības laikā. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ne vairāk kā 2 cipari aiz komata. 
 

6. Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši PIL 42.panta pirmās un otrās daļas prasībām  

6.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 5.1.punkta prasībām Komisija 
pārbauda, vai uz Pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus, neattiecas PIL 42.panta 
pirmajā un otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi.   

6.2. Komisija izslēdz Pretendentu saskaņā ar PIL 42.pantu no turpmākās dalības konkursā, ja: 

6.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai 
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta 
par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 
noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 
organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 
izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 
piedalīšanās mantiskajos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 
uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar 
ietekmi; 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas 

vervēšana un apmācīšana  terora aktu veikšanai; 
e) cilvēku tirdzniecība; 
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas; 

6.2.2. Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 
ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un 
pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota 
Ministru Kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 
nodokļu parādnieku datubāzes un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

6.2.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība, 
Pretendents tiek likvidēts. 

6.2.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks) 
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 25.panta pirmās 
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un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 
iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem. 

6.2.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai 
ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar 
PIL 18.panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem 
pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas 
dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci. 

6.2.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par 
sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai 
naudas sodu samazinājusi. 

6.2.7. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas 
kā: 

a) viena vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja 
tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, 
kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

6.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 42.panta 
noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav 
sniedzis prasīto informāciju. 

6.2.9. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināma šā 
punkta 6.2.1. – 6.2.7.punktu nosacījumi. 

6.2.10. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šī punkta 6.2.1. – 6.2.7.punktu 
nosacījumi. 

6.2.11. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos 
gadījumos: 

6.2.12. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 
līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks 
vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar 
šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un 
tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās 
vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no 
iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma. 

6.2.13. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 
godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, 
vispārējo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas 
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams. Ministru kabinets nosaka to profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu, 
par kuriem paredzēta izslēgšana no iepirkuma procedūras. 

6.2.14. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 
nolikuma 6.3.2.punkta nosacījumi. 

6.2.15. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma 
vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi 6.3.1. un 6.3.2. punkta nosacījumi. 



 
Atklāta konkursa  

“Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” nolikums 

12 
 

6.2.16. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 6.3.1. un 6.3.2. punkta nosacījumi. 

6.3. Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, publiska 
pakalpojuma vai publiska piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 2.-
7.punktos vai otrās daļas 1. un 2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, un personu, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā atbilst PIL 42.panta 
pirmās daļas 2.-7.punktos vai otrās daļas 1. un 2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. 
Ja Pretendents 10 darbadienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas 
neiesniedz dokumentus par jaunu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 
atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentu 
noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz Pretendentu  no dalības iepirkuma procedūrā. 

 
7. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana 

7.1. Pretendentu atlase 

7.1.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes PIL 42.pantā minētajām prasībām Komisija 
veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu 
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 

7.1.2. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas 
stadijās, ja: 

7.1.2.1. Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 5.1.punktā minētos dokumentus; 

7.1.2.2. Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām; 

7.1.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām, profesionālajām spējām, 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents 
pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. 
 

7.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

7.2.1. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma tehniskajās specifikācijās izvirzītajām 
prasībām. 

7.2.2. Komisija vērtē tikai tos Pretendentus, kuri nav noraidīti Pretendentu atlasē.   

7.2.3. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma tehniskajās specifikācijās 
izvirzītajām prasībām, Komisija šo piedāvājumu, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, 
noraida.  
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7.3. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle  

7.3.1. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos 
piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, 
izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks pielietoti vērtēšanas kritēriji 
un sekojošas maksimālās skaitliskās vērtības: 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs Maksimālās 
skaitliskās vērtības 

1. Pretendenta piedāvātā līgumcena (A) 80 

2. Preces piegādes termiņš (dienas pēc pasūtījuma 
veikšanas) (B) 

20 

 
1) Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu, atbilstoši kritērijam A, tiks piešķirti 80 

izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma 
punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 80 x (zemākā līgumcena / 
izvērtējamā piedāvājuma līgumcena); 

2) Piedāvājumam ar vismazāko piegādes laiku, atbilstoši kritērijam B, tiks piešķirti 20 
izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma 
punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 20 x (vismazākais piegādes laiks / 
izvērtējamais piegādes laiks); 

 
7.3.2. Gadījumā, ja piedāvājumu vērtēšanā pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, 

tad par uzvarētāju iepirkuma procedūrā tiks atzīts pretendents, kurš saņēmis 
lielāko punktu skaitu vērtēšanas kritērijā - (A).  

7.3.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos 
nav aritmētisku  kļūdu. 

7.3.4. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad  
Komisija kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 
paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot Pretendenta 
finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā kļūdu labojumus. 

7.3.5. Ja piedāvājums konkrētajam publiskajam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija 
pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. 

 

8. Iepirkuma līguma noslēgšana 

8.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta 
piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 

8.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem 
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu vai pārtrauc konkursu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu.   

8.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Komisija izvērtē, 
vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, 
kurš atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga 
pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas 
nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja 
nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
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Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu 
piedāvājumu.  

8.4. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko 
cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

8.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām 
(PIL 67.panta ceturtā un piektā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā 
noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

8.6. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par 
kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 
vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 
Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst 
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.pantā paredzētos 
nosacījumus.  

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta 
noteikumiem. 

8.8. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem.  

8.8.1. Iepirkumu komisijas un Piegādātāja tiesības un pienākumi 
8.8.2. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma 

procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. Komisija rīkojas saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām. 

8.8.3. Piegādātāja tiesības un pienākumi 
8.8.4. Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona, vai personu (piegādātāju) apvienība 

jebkurā to kombinācijā.  
8.8.5. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 
un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi.  

8.8.6. Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. 
Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu.  

8.8.7. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto 
piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk 
kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par 
sanāksmi ievieto vismaz trīs dienas iepriekš atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

8.8.8. Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir 
piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 
procedūras dokumentu izstrādāšanā,  piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā 
paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim 
piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā tādejādi ierobežojot 
konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, 
kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. 

8.8.9. Pretendentam saskaņā ar PIL 49.pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai 
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iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases 
prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām pretendenta atlases prasībām, tas iesniedz šo 
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no vispārīgās vienošanās vērtības. 
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 
veidlapa pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 

http://iub.gov.lv/lv/node/587). 
8.8.10. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 

kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā 
informācija ir pareiza. 

8.8.11. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai 
apliecinātu, ka tas atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram 
pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu 
no tiem, ja tas ir nepieciešams atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai. 
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1. pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam „Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02)   

Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, ievērojot zemāk noteiktās Preces minimālās prasībās.  
 
IEPIRKUMA DAĻA NR.1 (Darba apģērbi) 
 
Apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Daudzums 

1.  Vasaras jaka (atstarojoša) gab 112 

2.  Vasaras bikses (atstarojošas) gab 101 

3.  Vasaras puskombinzons gab 66 

4.  Vasaras puskombinzons (siltumnīcām) gab 10 

5.  Vasaras cepure gab 101 

6.  Vasaras veste (atstarojoša) gab 46 

7.  T krekls (ar logo) gab 310 

8.  
T-krekls ar īsām piedurknēm 
(siltumnīcas) 

gab 50 

9.  T-krekls ar īsām piedurknēm  gab 50 

10.  T krekls bez piedurknēm  gab 50 

11.  T krekls  ar garām piedurknēm gab 6 

12.  Vasaras īsbikses/šorti gab 10 

13.  Legingi gab 12 

14.  Priekšauts ar kabatām gab 18 

15.  Vasaras kombinezons (pilnais) gab 11 

16.  Flīsa jaka gab 10 

17.  Lietus jaka gab 83 

18.  Lietus bikses gab 63 

19.  Ziemas jaka (garā) gab 44 

20.  Ziemas jaka (īsā) gab 74 

21.  Ziemas kombinezons gab 19 

22.  Ziemas puskombinzons gab 30 

23.  Ziemas bikses  gab 52 
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24.  Ziemas džemperis  gab 112 

25.  Siltā apakšveļa (komplekti) gab 103 

26.  Siltās termozeķes pāri 162 

27.  Ziemas cepure gab 81 

28.  Vasaras veste (apsardzes) gab 15 

                                                                                                     

Tehniskā specifikācija: 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums Tehniskais raksturojums 

1. 

Vasaras jaka (atstarojoša) 

 

 

1.1. Pamataudums: 

1.1.1. Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % 
kokvilna, 55% +/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % 
polibuiltēneterefalāts (stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.; 

1.1.2. Pamatkrāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone 
RGB19-3922TPX; 

1.1.3. Ielaidumu krāsa: oranža; 

1.2. Atstarojošie ielaidumi: 2,5cm platas atstarojošas 
lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 20471, 
2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents); 

1.3. Modeļa apraksts:  

1.3.1. Garums līdz gurnu līnijai; 

1.3.2. Apakšmalā atgriezta 6cm josla, kas mugurpusē 
ir izejoši pagarināta līdz 10cm. Sānos joslas platums 
regulējas ar piešūtu jostiņu un līplentes stiprinājumu; 

1.3.3. Priekšpusē un mugurpusē atgriezta teiļa līnija; 

1.3.4. Priekšpusē teiļa līnijā iešūtas krūšu kabatas ar 
klapi. Klapes aizdare ar līplenti; 

1.3.5. Priekšpuse slīpi vīlē iešūtas gurnu kabatas ar 
rāvējslēdzēja aizdari; 

1.3.6. Mugurpusē divas vertikālas ērtuma ieloces;  

1.3.7. Stāvapkakle;  

1.3.8. Aizdare ar rāvējslēdzēju, aizdares klapīti un 
līplentes stiprinājumiem. Rāvējslēdzēja fiksācijas vieta 
pie zoda apstrādāta ar nolocītu apdares detaļu; 

1.3.9. Pilna garuma divdaļīgas piedurknes, kuru 
apjoms pie dūrgala regulējas ar lenci un līplentes 
stiprinājumu. Elkoņa rajonā ieloces ērtumam; 

1.3.10. Atstarojošās lentas 2,5cm platumā izvietotas 
pa divām vertikāli plecu daļā, horizontāli ap stāvu 
gurnu daļā un ap piedurknēm; 

1.3.11. Logo izvietots kreisajā pusē virs kabatas klapes: 
sudraba gaismu atstarojošs uzraksts EKO GETLIŅI EKO 
ar 3  zaļām, gaismu atstarojošām lapiņām. 
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2. 

Vasaras bikses (atstarojošas) 

 

 

1.1. Pamataudums: 

1.1.1. Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % 
kokvilna, 55% +/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % 
polibuiltēneterefalāts (stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.   

1.1.2. Krāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB19-
3922TPX; 

1.2. Atstarojošie ielaidumi: 0,5cm platas atstarojošas 
lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 20471, 
2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents). 

1.3. Modeļa apraksts: 

1.3.1. Atgriezta josta ar paaugstinājumu muguras 
centrā; 

1.3.2. Astoņi jostas turētāji paredzēti 4 cm platas 
jostas ievietošanai;  

1.3.3. Aizdare priekšpusē rāvējslēdzēju un pogu; 

1.3.4. Muguras gurnu daļā slīpi atgriezta formējoša 
daļa; 

1.3.5. Dubulta sēžas daļa mugurpusē; 

1.3.6. Dubultie ceļgali ar trīs iešuvēm katrā sānā; 

1.3.7. Staru apakšmalā sānu ārējās vīlēs iešūts 
atstarojošs 0,5cm ielaidums; 

1.3.8. Uz sānu kabatu klapēm: 3 zaļas, gaismu 
atstarojošas lapiņas no logo. 

1.3.9. Kabatas: 

 Gurnu kabatas priekšpusē slīpas, iešūtas, 
aizdare ar rāvējslēdzēju; 

 Aizmugurē iegrieztas kabatas ar slīpi 
veidotu klapīti 16cm x 6cm(4cm)un 
noapaļotiem klapītes galiem; 

 Bikšu staru sānos uzšūtas kabatas 20cm x 
22 cm ar klapīti 6 cm x 20 cm. Kabatām 
vidusdaļā divas vertikālas ieloces ar 
atvērumu uz sāniem. Kabatu stūri 
noapaļoti. Kabatu klapītes noapaļotiem 
stūriem un stiprinās ar līplenti. 

 

3. 
Vasaras puskombinezons 

 

1.1. Pamataudums: 

1.1.1. Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % 
kokvilna, 55% +/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % 
polibuiltēneterefalāts (stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.   

1.1.2. Krāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB19-
3922TPX 

1.1.3. Gumijas krāsa: oranža.    

1.2. Atstarojošie ielaidumi: 0,5cm platas atstarojošas 
lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 20471, 
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2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents). 

1.3. Modeļa apraksts: 

1.3.1. Puskombinezons ar paaugstinātu krūšu un 
muguras daļu un regulējamu lenšu garumu; 

1.3.2. Lences regulējas ar plastmasas karabīnēm; 

1.3.3. Muguras daļā gumijas lenšu stiprinājums 
savienots pie stāva; 

1.3.4. Aizdare ar trīs pogām katrā sānā; 

1.3.5. Pieci jostas turētāji; 

1.3.6. Jostas muguras vidusdaļā gumijas savilkums; 

1.3.7. Priekšpusē funkcionāls rāvējslēdzējs; 

1.3.8. Dubultie ceļgali ar trīs iešuvēm katrā sānā; 

1.3.9. Dubulta sēžas daļa mugurpusē; 

1.3.10. Staru apakšmalā sānu ārējās vīlēs iešūts 
atstarojošs 0,5cm ielaidums; 

1.3.11. Uz sānu kabatu klapēm: 3 zaļas, gaismu 
atstarojošas lapiņas no logo; 

1.3.12. Kabatas: 

1.3.12.1. Priekšpusē krūšu daļā viena kabata 9cm x 
16cm x 5cm ar plēšu un klapīti 7cm x 11cm. Otra 
kabata 13cm x 17cm ar klapīti 13 cm x 6 cm; 

1.3.12.2. Gurnu kabatas slīpas, iešūtas, aizdare ar 
rāvējslēdzēju; 

1.3.12.3. Aizmugurē iegrieztas kabatas ar slīpi veidotu 
klapīti 16cm  x 6cm(4cm)un noapaļotiem klapītes 
galiem; 

1.3.12.4. Bikšu staru sānos uzšūtas kabatas 20cm x 22 
cm ar klapīti 6 cm x 20 cm. Kabatām un klapītei 
noapaļoti gali. Kabatām vidus daļā plēšveida tilpums ar 
vertikālām ielocēm; 

1.3.12.5. Visas kabatu klapītes stiprinās ar līplenti. 

 
Iesniegt izstrādājuma paraugu un auduma sertifikātu vai 
testu. 

 

4. Vasaras cepure 

Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % kokvilna, 55% 
+/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % polibuiltēneterefalāts 
(stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.  

Krāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB 19-4023TPX 

5 paneļu vasaras cepure ar nadziņu. Aizmugurē aizdare 
ar velcro aizdari izmēra regulēšanai. 

Priekšā sudraba gaismu atstarojošs uzraksts EKO 
GETLIŅI EKO ar 3  zaļām, gaismu atstarojošām lapiņām. 
Aizmugurē ieliekts sudraba atstarojošs uzraksts 
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GETLIŅI EKO 

Iesniegt izstrādājuma paraugu. 

5. Vasaras veste (atstarojoša) 

Audums: 50% +/- 5 % kokvilna, 50% +/- 5 % poliesters,  

Taisna silueta veste ar V veida kakla izgriezumu un 
kvalitatīvu rāvējslēdzēja aizdari. 

Vestei priekšā, krūšu daļā, labajā pusē ir uzlikta kabata 
mobilajam telefonam ar pārloku un tekstila aizdari. 
Kreisajā pusē uzlikta dubulta kabata ar atsevišķi uzšūtu 
kabatu un cilpām rakstāmpiederumiem. Lejas daļā, 
labajā pusē, parasta uzlikta kabata ar pārloku un 
tekstila aizdari, kreisajā pusē uzlikta kabata ar nošūtu 
atdaļu un diviem pārlokiem ar tekstila aizdari. Kabatas 
sadalījums – viena trešdaļa un divas trešdaļas. 

Uz muguras lejas daļā platuma regulētāji ar spiedpogu.  

Veste ar plāno oderi. Iekšpusē, abās pusēs iegriezta 
iekškabata ar kvalitatīvu rāvējslēdzēja aizdari. 

Priekšā atstarojošs uzņēmuma logo. 

6. Flīsa jaka (siltumnīcām) 

Silta, viegla, ergonomiska, mitrumu uzsūcoša un 
elpojoša flīsa jaka. Jakas priekšpusē rāvējslēdzējs, visas 
jakas garumā, divas sānu kabatas ar rāvējslēdzējiem, ar 
augstu apkakli. Savelkama un regulējama jakas 
apakšmala. Kreisajā pusē priekšā ir izšūts uzņēmuma 
logo.  Krāsa tumši zaļa. 

Materiāls: 100% poliesters 

Izmēri: XS - XXXXL 

7. T krekls (ar logo) 

T-veida krekls, izgatavots no 100% +/- 3% kokvilnas  
145 g/m2, ar īsām piedurknēm un ieapaļu, brīvu kakla 
izgriezumu, priekšā atstarojošs uzņēmuma logo. 

Izmēri: XS - XXXXL 

8.  T-krekls ar īsām piedurknēm (siltumnīcām) 

T-veida krekls ar padziļinātu apļveida izgriezumu, 
izgatavots no 97% kokvilnas un +/- 3% poliestera zaļas 
krāsas auduma, svars 160 g/m2.  Kreisajā pusē priekšā 
ir  uzņēmuma logo. 

Izmēri: XS – XXXXL 

9 T krekls bez piedurknēm (siltumnīcām) 

Audums: 100 % poliesters, blīvums 140±10 g/m2 

Padziļināts, apļveida kakla izgriezums. Pleca lences 

platums ne mazāks kā 4.5 cm. Krekli ir sašūti ar dubulto 

plakano segumdūrienu, tādā veidā nodrošinot šūto 

vietu lielāku izturību un novērstu vīļu kairinājumu 

berzes vietās. Krekla apakšējā daļa ir nolocīta un atšūta 

ar dubulto plakano segumdūrienu. Kreisajā pusē 

priekšā ir  uzņēmuma logo. 

Izmēri: XS - XXXXL 

10. T krekls ar īsām piedurknēm (siltumnīcām) 
Klasiska piegriezuma T-krekls ar reglāna piedurknēm. 

Auduma sastāvs 100% poliesteris, blīvums 140±10 
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g/m2. Materiāla izgatavošanas tehnoloģija nodrošina tā 

vieglumu un izturīgumu, ar antistatiskām, 

antibakteriālām un elpojošām īpašībām. Materiāls ir 

sertificēts,  nav toksisks un alerģisks. Krekli ir sašūti ar 

dubulto plakano segumdūrienu, tādā veidā nodrošinot 

šūto vietu lielāku izturību un novērstu vīļu kairinājumu 

berzes vietās. Piedurkņu gali, kā arī krekla apakšējā 

mala ir nolocīti un atšūti ar dubulto plakano 

segumdūrienu. Uz labās piedurknes ir uzņēmuma logo. 

Izmēri: XS - XXXXL 

11. T krekls  ar garām piedurknēm 
(siltumnīcām) 

Audums: 100 % poliesters, blīvums 140±10 g/m2 

Padziļināts, apļveida kakla izgriezums. Materiāla 

izgatavošanas tehnoloģija nodrošina tā vieglumu un 

izturīgumu, ar antistatiskām, antibakteriālām un 

elpojošām īpašībām. Materiāls ir sertificēts, ka tas nav 

toksisks un alerģisks. Krekli ir sašūti ar dubulto plakano 

segumdūrienu, tādā veidā nodrošinot šūto vietu lielāku 

izturību un novērstu vīļu kairinājumu berzes vietās. 

Piedurkņu gali, kā arī krekla apakšējā mala ir nolocīti un 

atšūti ar dubulto plakano segumdūrienu. Uz labās 

piedurknes ir uzņēmuma logo. 

Izmēri: XS - XXXXL 

12. Vasaras kombinezons (pilnais) 

Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % kokvilna, 55% 
+/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % polibuiltēneterefalāts 
(stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.   

Krāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB 19-3922TPX 

Tīrāms gan ķīmiski, gan mazgājot. Neraujas un nezaudē 
krāsu. 

Vasaras kombinezons. 

Aizdare ar divpusēji veremu rāvējslēdzēju, kurš 
iestrādāts līdz stāvapkakles augšai. Rāvejslēdzējs pie 
zoda līnijas ir apstrādāts ar atlocītu apdares malu, kas ir 
visā rāvējslēdzēja garumā. 

Plecu daļa priekšā un aizmugurē ir no kontrastauduma. 
Plecu daļā priekšā un uz muguras iestrādātas ķīļveida 
detaļas ar atstarojošo lentu. Priekšā krūšu līmenī un uz 
muguras kontrastauduma atdaļas vīlē iestrādāta 
atstarojošā kantīte. 

Josta ar 6 josturiem – 2 priekšpusē, 2 sānos un 2 
mugurpuses centrālajā daļā. Priekšas sānu daļā un visas 
muguras platumā iešūta elastīgās lentes strēmele 
(gumija) piekļāvīguma regulēšanai.  

Divas vertikāli novietotas krūšu kabatas ar rāvējslēdzēja 
aizdari.  

Uz bikšu starām gurnu līmenī iešūtas divas sānkabatas. 
Zem sānkabatas simetriski virs bikšu sānu vīlēs uz labās 
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starās uzšūta kabata ar pārloku ar divu spiedpogu 
aizdari. Mugurpusē uzšūtas divas kabatas. 

Piedurkņu galos iestrādāta manžete ar divām 
spiedpogām platuma piekļāvīguma regulēšanai. 
Piedurknes elkoņa vīlē ir iestrādātas ieloces kustību 
ērtumam. Piedurkņu galos priekšpusē un mugurpusē 
iestrādātas ķīļveida detaļas. 

Papildus ceļgalu līmenī visā priekšstaru platumā 
uzšūtas auduma uzlikas no nodilumizturīga materiāla 
Corduras vai analoga ar ielocēm kustību ērtumam. 
Bikšu gali pa apakšmalas iekšpuses nolocījuma vietu 
apstrādāti ar nodilumizturīgu materiālu Corduru vai 
analogu. Zem ceļa līmeņa iešūtas figurālas 
kontrastauduma detaļas. Zem tām ir 5 cm plata 
atstarojoša lenta. 

Priekšā kreisajā pusē atstarojošs logo. 

Izstrādājumā iešūts ražotāja nosaukums, izmērs, 
sastāvs un kopšanas nosacījumi. 

Izmēri: M - XXXXL 

13. Vasaras puskombinzons siltumnīcām 

1. Pamataudums: 

1.1. Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % 
kokvilna, 55% +/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % 
polibuiltēneterefalāts (stretch) Svars 250 +/- 5 
g/m2.   

1.2. Krāsa: zaļa, pietuvināta Pantone RGB RGB19-
3922TPX 

2. Atstarojošie ielaidumi: 0,5cm platas atstarojošas 
lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 20471, 
2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents). 

3. Modeļa apraksts: 

3.1. Puskombinezons ar paaugstinātu krūšu un 
muguras daļu un regulējamu lenšu garumu; 

3.2. Lences regulējas ar plastmasas karabīnēm; 

3.3. Muguras daļā gumijas lenšu stiprinājums 
savienots pie stāva; 

3.4. Aizdare ar trīs pogām katrā sānā; 

3.5. Pieci jostas turētāji; 

3.6. Jostas muguras vidusdaļā gumijas savilkums; 

3.7. Priekšpusē funkcionāls rāvējslēdzējs; 

3.8. Dubultie ceļgali ar trīs iešuvēm katrā sānā; 

3.9. Dubulta sēžas daļa mugurpusē; 

3.10. Staru apakšmalā sānu ārējās vīlēs iešūts 
atstarojošs 0,5cm ielaidums; 

3.11. Uz sānu kabatu klapēm: 3 zaļas, gaismu 
atstarojošas lapiņas no logo; 
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3.12. Kabatas: 

3.12.1. Priekšpusē krūšu daļā viena kabata 9cm x 
16cm x 5cm ar plēšu un klapīti 7cm x 11cm. 
Otra kabata 13cm x 17cm ar klapīti 13 cm x 6 
cm; 

3.12.2. Gurnu kabatas slīpas, iešūtas, aizdare ar 
rāvējslēdzēju; 

3.12.3. Aizmugurē iegrieztas kabatas ar slīpi veidotu 
klapīti 16cm  x 6cm(4cm) un noapaļotiem 
klapītes galiem; 

3.12.4. Bikšu staru sānos uzšūtas kabatas 20cm x 22 
cm ar klapīti 6 cm x 20 cm. Kabatām un klapītei 
noapaļoti gali. Kabatām vidus daļā plēšveida 
tilpums ar vertikālām ielocēm; 

3.12.5. Visas kabatu klapītes stiprinās ar līplenti. 

14. Vasaras īsbikses/šorti  

Materiāla sastāvs: audums: 35% +/- 3 % kokvilna, 55% 

+/- 3 % poliesters, 8% +/- 2 % polibuiltēneterefalāts 

(stretch) Svars 250 +/- 5 g/m2.   

Krāsa: zaļa, pietuvināta Pantone RGB 19-4023TPX 

Krāsa tumši zaļa. Bikšu daļā divas slīpas sānu kabatas. 

Bikšu priekšā aizdare ar rāvējslēdzēju un pogu. Uz 

starām 2 portfeļkabatas ar pārloku un lipekli. 

Izmēri: XS - XXXXL 

15. Legingi (siltumnīcām) 

Audums: 91% poliesters, 9% elastāns. Apģērbā 

izmantotais sporta audums efektīvi absorbē mitrumu, 

darba gaitā paliekot sauss un ādai patīkams. Jostas 

vietā iestrādāta elastīga gumija. Vīles nošūtas ar 

dubulto plakano segumdūrienu, nodrošinot šūto vietu 

lielāku izturību un novērstu vīļu kairinājumu berzes 

rezultātā. Krāsa tumši zaļa, saskaņota ar darba 

apģērbu. Krāsa tumši zaļa. Izmēri: XS - XXXL 

16. Priekšauts ar kabatām (siltumnīcām) 

Izgatavots no mitrumu atgrūdoša jauktšķiedras 

auduma. Auduma sastāvs 65%±15% poliesteris, 

35%±15% kokvilna, auduma blīvums 265±10 g/m2. 

Krāsa zaļa, pietuvināta Pantone RGB 19-4023 TPX. 

Priekšauta izmēri: platums 90cm, garums 65cm. Lences 

sasienamas priekšā. Priekšā divas lielas portfeļkabatas. 

1 kabatas izmērs 30*30cm, kabatas dziļums 7cm. 

Labajā stūrī ir izšūts  uzņēmuma logo. 

17. Lietus jaka 

Auduma sastāvs:  
100% poliamīds ar poliuretāna (PU) pārklājumu 160 
g/m2, paaugstinātas redzamības luminiscējoši oranžā 
krāsā. 
Ūdens noturība pēc 5 mazgāšanas reizēm 5x60 grādi C 
ISO 811 1981 : 8000MM 
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Gaisa caurlaidība EN 31092 1994 : 15 M2PA/W 
Odere:  
sastāvs: 100% poliesters, sietiņveida. 
Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves aizsardzību 
pret vēju un mitrumu. 
Taisns siluets. Garums nedaudz pāri gurnu līnijai. Jakai 
ir slēpta rāvējslēdzēja aizdare, kas nosegta ar pārloku 
un spiedpogu aizdari. Lietus jakas priekšpusē, sānu daļā 
abās pusēs ir uzliktās kabatas ar pārloku. Lietus jakai ir 
iešūtas taisnas piedurknes. Kapuce, savelkama ar 
aukliņu un ielokāma zem apkakles. Jakas apakšmala 
iestrādāts tunelis, kurā ievilkta savelkama aukliņa 
platuma regulēšanai. Piedurkņu gali taisni, ar iekšpusē 
iestrādātu ar gumiju savilktu manžeti.  
Roku galos, priekšā un muguras lejas daļā uzšūtas 
atstarojošas lentas 5 cm platumā. 
Izstrādājumā iešūts ražotāja nosaukums, izmērs, 
sastāvs un kopšanas nosacījumi. 
Izmēri: S – XXXXL 

Iesniegt auduma sertifikātu vai testu 

18. Lietus bikses 

Auduma sastāvs:  
100% poliamīds ar poliuretāna (PU) pārklājumu 160 
g/m2 , paaugstinātas redzamības luministicējoši oranžā 
krāsā. 
Ūdensnoturība pēc 5 magāšanas reizēm 5x60 grādi C 
ISO 811 1981 : 8000MM 
Gaisa caurlaidība EN 31092 1994 : 15 M2PA/W 
Odere:  
sastāvs: 100% poliesters, sietiņveida. 
Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves aizsardzību 
pret vēju un mitrumu. 
Taisns siluets. Abos sānos grieztas kabatas. Josta 
savilkta ar gumiju. Bikšu staru apakšmala taisna ar 
iekšpusē iestrādātu ar gumiju savilktu manžeti. 
Izstrādājumā iešūts ražotāja nosaukums, izmērs, 
sastāvs un kopšanas nosacījumi. 

Izmēri: S - XXXXL 

19. Vasaras veste (apsardzes) 

Audums: 50% +/- 5% kokvilna, 50% +/- 5% poliesters,  

Tīrāms gan ķīmiski, gan mazgājot. Neraujas un nezaudē 
krāsu. 

Melnas krāsas taisna silueta veste ar centrālo 
rāvējslēdzēja aizdari un aizdarsloksni, kas stiprinās ar 
trim spiedpogām. Vestes labās puses augšdaļā, krūšu 
līmenī ir divas kabatas ar regulējamām sloksnēm uz 
līplentes. Labās puses lejasdaļā ir divas uzšūtas kabatas 
ar pārloku un spiedpogas aizdari. Kreisajā pusē, krūšu 
līmenī uzšūta kabata rācijai ar elastīgiem sāniem un 
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pārloku ar spiedpogas aizdari. Kreisās puses lejasdaļā ir 
viena uzšūta kabata ar pārloku, kas aizveras ar 
spiedpogu. Visas kabatas ir apstrādatas ar korsāžas 
lentu. Vestes sānos iestrādāta trīs līmeņos korsāžas 
lenta, kas vestes priekšdaļu ar mugurdaļu savieno ar 
sprādzēm. Šīs lentas ļauj regulēt vestes platumu. 
Vestes lejasdaļā 8 siksnas cilpas, kurās ievērta plata, 
austa materiāla josta. Josta aiztaisās ar metāla sprādzi 
un tās garumu var regulēt. Vestes mugurdaļas 
augšpusē labajā pusē piestiprināta cilpa steka 
piestiprināšanai, bet lejasdaļā kabatiņa steka gala 
ievietošanai. Vestei iestrādāta kokvilnas odere. Abās 
pusēs iegriezta iekškabata ar ravējslēdzēja aizdari. 

20. 

Ziemas jaka (garā) 

 

 

1. Pamataudums: 

1.1. Materiāla sastāvs : Tumši zilas  krāsas 100% 
poliamīds ar membrānu 220 +/- 3 g/m2. 

1.2. Ūdens caurlaidība: >1000 cm H2O (LVS EN 
20811:2001); 

1.3. Krāsojuma noturība pret mazgāšanu  - 4-5 balles ( 
LVS EN ISO 105-C06:2010) 

1.4. Pamatkrāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB 
RGB19-3922TPX; 

1.5. Ielaidumu krāsa: oranža; 

1.6. Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves 
aizsardzību pret vēju un mitrumu. 

1.7. Odere: 

1.7.1. Materiāla sastāvs: 100% poliesters, siltināts 
sintepona stepējums; 

1.7.2. Krāsa: melna; 

1.7.3. Izņemama, pie stāva stiprinās ar rāvējslēdzēju. 

1.8. Atstarojošie ielaidumi: 0,5 un 2,5cm platas 
atstarojošas lentas, materiāls atbilstošs LVS EN 
ISO 20471, 2.klase (3M™ Scotchlite™ vai 
ekvivalents); 

1.9. Modeļa apraksts:  

1.9.1. Garums pāri gurnu līnijai;  

1.9.2. Priekšpusē un mugurpusē atgriezta teiļa līnija; 

1.9.3. Priekšpusē teiļa līnijā iešūtas krūšu kabatas ar 
klapi. Klapes aizdare ar līplenti; 

1.9.4. Uzšūtas gurnu kabatas 20cm x 22cm ar klapi. 
Klapes aizdare ar līplenti; 

1.9.5. Iekškabatas kreisajā pusē krūšu rajonā uzšūtas 
gan stāvam, gan izņemamai oderei. Kabatas ir 
vertikālas 20cm x 22cm, aizdare ar 
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rāvējslēdzēju; 

1.9.6. Stāvapkakle; 

1.9.7. Noņemama kapuce. Pie stāva stiprināma ar 
rāvējslēdzēju. Savelkama un fiksējama ap sejas 
ovālu. Kapuces aizdare ar līplenti. Pa vidusdaļu 
vīlē iešūtas 0,5 cm platas atstarojošās lentas; 

1.9.8. Aizdare ar abpusēju rāvējslēdzēju, aizdares 
klapīti un līplentes stiprinājumiem. Rāvējslēdzēja 
fiksācijas vieta pie zoda apstrādāta ar nolocītu 
apdares detaļu; 

1.9.9. Pilna garuma divdaļīgas piedurknes; 

1.9.10. Atstarojošās lentas 2,5 cm platumā izvietotas 
pa divām vertikāli stāva daļā, horizontāli uz 
gurnu kabatām, mugurpusē ap stāvu gurnu daļā 
un ap piedurknēm; 

1.9.11. Logo izvietots kreisajā pusē virs kabatas klapes: 
sudraba gaismu atstarojošs uzraksts Getliņi EKO 
ar 3  zaļām, gaismu atstarojošām lapiņām. 

Iesniegt izstrādājuma paraugu un auduma sertifikātu vai 
testēšanas pārskatu. 

Paredzēt iespēju pasūtītājam atārdīt vīles un 
pārliecināties par šuvju atbilstību prasībām. 

21. Ziemas jaka (īsā) 

1. Pamataudums: 

1.1. Materiāla sastāvs : Tumši zilas  krāsas 100% 
poliamīds ar membrānu 220 +/- 3 g/m2  

1.2. Ūdens caurlaidība: >1000 cm H2O (LVS EN 
20811:2001); 

1.3. Krāsojuma noturība pret mazgāšanu  - 4-5 
balles ( LVS EN ISO 105-C06:2010) 

1.4. Pamatkrāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone 
RGB19-3922TPX 

1.5. Ielaidumu krāsa: oranža,  

1.6. Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves aizsardzību 
pret vēju un mitrumu. 

1.7. Odere: 

1.7.1. Materiāla sastāvs: 100% poliesters, siltināts 
sintepona stepējums; 

1.7.2. Krāsa: melna 

1.7.3. Izņemama, pie stāva stiprinās ar rāvējslēdzēju. 

1.8. Atstarojošie ielaidumi: 0,5 un 2,5cm platas 
atstarojošas lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 
20471, 2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents) 

1.9. Modeļa apraksts:  

1.9.1. Garums līdz gurnu līnijai;  
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1.9.2. Priekšpusē un mugurpusē atgriezta teiļa līnija; 

1.9.3. Priekšpusē teiļa līnijā iešūtas krūšu kabatas ar 
klapi. Klapes aizdare ar līplenti; 

1.9.4. Uzšūtas gurnu kabatas 20cm x 22cm ar klapi. 
Klapes aizdare ar līplenti; 

1.9.5.  Iekškabatas kreisajā pusē krūšu rajonā uzšūtas 
gan stāvam, gan izņemamai oderei. Kabatas ir 
vertikālas 20cm x 22cm, aizdare ar rāvējslēdzēju; 

1.9.6. Stāvapkakle. Apkakles priekšpusē nodalījums 
kapuces aizdares malu ievietošanai; 

1.9.7.  Noņemama kapuce. Pie stāva stiprināma ar 
rāvējslēdzēju. Savelkama un fiksējama ap sejas ovālu. 
Kapuces aizdare ar līplenti. Pa vidusdaļu vīlē iešūtas 
0,5 cm platas atstarojošās lentas; 

1.9.8. Aizdare ar abpusēju rāvējslēdzēju, aizdares 
klapīti un līplentes stiprinājumiem. Rāvējslēdzēja 
fiksācijas vieta pie zoda apstrādāta ar nolocītu apdares 
detaļu; 

1.9.9.  Pilna garuma divdaļīgas piedurknes; 

1.9.10.  Atstarojošās lentas 2,5 cm platumā izvietotas 
pa divām vertikāli stāva daļā, horizontāli uz gurnu 
kabatām, mugurpusē ap stāvu gurnu daļā un ap 
piedurknēm; 

1.9.11. Logo izvietots kreisajā pusē virs kabatas klapes: 
sudraba gaismu atstarojošs uzraksts EKO GETLIŅI ar 3  
zaļām, gaismu atstarojošām lapiņām. 

22. Ziemas kombinezons 

Virsauduma sastāvs:  

Tumši zilas  krāsas 100% poliamīds ar membrānu 220 
+/- 3 g/m2  

Ūdens caurlaidība: >1000 cm H2O (LVS EN 
20811:2001); 

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

Viscaur vienlaidus izoderēts ziemas kombinezons ar 
kapuci, kam bikšu staru galu iekšpusē papildus piešūta 
vienkārtaina zābaku aptveroša getra no mitruma 
atgrūdoša, impregnēta poliestera materiāla. 

Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves aizsardzību 
pret vēju un mitruma caurlaidību. 

Aizdare ar divpusēji veramu  rāvējslēdzēju, kurš 
iestrādāts līdz stāvapkakles augšai. Rāvejslēdzējs pie 
zoda līnijas ir apstrādāts ar atlocītu apdares malu, kas ir 
visā rāvējslēdzēja garumā. 

Plecu daļa priekšā un aizmugurē ir no kontrastauduma. 
Plecu daļā priekšā un uz muguras iestrādātas ķīļveida 
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detaļas ar atstarojošo lentu Kiss cut vai analogs. Priekšā 
krūšu līmenī un uz muguras kontrastauduma atdaļas 
vīlē iestrādāta atstarojošā kantīte. 

Josta ar 6 josturiem – 2 priekšpusē, 2 sānos un 2 
mugurpuses centrālajā daļā. Priekšas sānu daļā un visas 
muguras platumā iešūta elastīgās lentes strēmele 
(gumija) piekļāvīguma regulēšanai.  

Divas vertikāli novietotas krūšu kabatas ar rāvējslēdzēja 
aizdari. Viena iekškabata. 

Uz bikšu starām gurnu līmenī iešūtas divas sānkabatas. 
Zem sānkabatas simetriski virs bikšu sānu vīlēs uz labās 
starās uzšūta kabata ar pārloku ar divu spiedpogu 
aizdari. Mugurpusē uzšūtas divas kabatas.   

Noņemama, izoderēta, regulējama platuma un 
augstuma, siltināta kapuce. Kapuce pie apkakles 
stiprinās ar rāvējslēdzēju, kas ir paslēpts zem atsevišķi 
iešūtas līstītes.  

Apkakles iekšpuse ir no flīsa auduma. 

Piedurkņu gali taisni ar savilcējiem ar velcro aizdari 
platuma piekļāvīguma regulēšanai. Piedurknes galos 
iekšpusē papildus iekšējā trikotāžas manžete. 
Piedurknes elkoņa vīlē ir iestrādātas ieloces kustību 
ērtumam. Piedurkņu galos priekšpusē un mugurpusē 
iestrādātas ķīļveida detaļas ar atstarojošo lentu Kiss cut 
vai analogs. 

Papildus ceļgalu līmenī visā priekšstaru platumā 
uzšūtas auduma uzlikas no nodilumizturīga materiāla 
Corduras vai analoga ar ielocēm kustību ērtumam. 
Bikšu gali pa apakšmalas iekšpuses nolocījuma vietu 
apstrādāti ar nodilumizturīgu materiālu Corduru vai 
analogu. Staru galos iestrādāta cordas aukla platuma 
piekļāvīguma regulēšanai. 

Zem ceļa līmeņa iešūtas figurālas kontrastauduma 
detaļas. Zem tām ir 5 cm plata atstarojoša lenta Kiss 
cut vai analoga. 

Priekšā kreisajā pusē izšūts logo. 

Izstrādājumā iešūts ražotāja nosaukums, izmērs, 
sastāvs un kopšanas nosacījumi. 

Izmēri: S - XXXXL 
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23. 

Ziemas puskombinzons 

 

 

1.1. Pamataudums: 

1.1.1. Materiāla sastāvs: 100% poliamīds ar 
membrānu 220 +/- 3 g/m2  

1.1.2. Ūdens caurlaidība: >1000 cm H2O (LVS EN 
20811:2001); 

1.1.3. Krāsojuma noturība pret mazgāšanu  - 4-5 
balles ( LVS EN ISO 105-C06:2010) 

1.1.4. Krāsa: tumši zila, pietuvināta Pantone RGB19-
3922TPX 

1.1.5. Gumijas krāsa: oranža.     

1.1.6. Vīļu šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko vīļu 
hermetizācijas metodi, kas nodrošina šuves aizsardzību 
pret vēju un mitrumu. 

1.2. Odere: 

1.2.1. Materiāla sastāvs: 100% poliesters, siltināts 
sintepona stepējums; 

1.2.2. Krāsa: melna 

1.3.  Atstarojošie ielaidumi: 0,5cm platas 
atstarojošas lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 
20471, 2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents). 

1.4. Modeļa apraksts: 

1.4.1. Siltināts puskombinezons ar paaugstinātu 
krūšu un muguras daļu un regulējamu lenšu garumu; 

1.4.2. Lences regulējas ar plastmasas karabīnēm; 

1.4.3. Muguras daļā gumijas lenšu stiprinājums 
savienots pie stāva; 

1.4.4. Aizdare ar trīs pogām katrā sānā; 

1.4.5. Pieci jostas turētāji; 

1.4.6. Jostas muguras vidusdaļā gumijas savilkums; 

1.4.7. Priekšpusē funkcionāls rāvējslēdzējs; 

1.4.8. Dubultie ceļgali ar trīs iešuvēm katrā sānā; 

1.4.9. Dubulta sēžas daļa mugurpusē; 

1.4.10. Staru apakšmalā sānu ārējās vīlēs iešūts 
atstarojošs 0,5cm ielaidums; 

1.4.11. Uz sānu kabatu klapēm: 3 zaļas, gaismu 
atstarojošas lapiņas no logo; 

1.4.12. Kabatas: 

• Priekšpusē krūšu daļā viena kabata 9cm x 
16cm x 5cm ar plēšu un klapīti 7cm x 11cm. Otra 
kabata 13cm x 17cm ar klapīti 13 cm x 6 cm; 

•  Gurnu kabatas slīpas, iešūtas, aizdare ar 
rāvējslēdzēju; 

• Aizmugurē iegrieztas kabatas ar slīpi veidotu 
klapīti 16cm  x 6cm(4cm)un noapaļotiem klapītes 
galiem; 
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• Bikšu staru sānos uzšūtas kabatas 20cm x 22 
cm ar klapīti 6 cm x 20 cm. Kabatām un klapītei 
noapaļoti gali. Kabatām vidus daļā plēšveida tilpums ar 
vertikālām ielocēm; 

• Visas kabatu klapītes stiprinās ar līplenti. 

24. 

Ziemas bikses 

 

 

1.1. Pamataudums: 

1.1.1. Materiāla sastāvs: 100% poliamīds ar 
membrānu 220 +/- 3 g/m2  

1.1.2. Ūdens caurlaidība: >1000 cm H2O (LVS EN 
20811:2001); 

1.1.3. Krāsojuma noturība pret mazgāšanu  - 4-5 
balles ( LVS EN ISO 105-C06:2010) 

1.2. Odere: 

1.2.1. Materiāla sastāvs: 100% poliesters, siltināts 
sintepona stepējums; 

1.2.2. Krāsa: melna 

1.3. Atstarojošie ielaidumi: 0,5cm platas 
atstarojošas lentas, materiāls atbilstošs LVS EN ISO 
20471, 2.klase (3M™ Scotchlite™ vai ekvivalents). 

1.4. Modeļa apraksts: 

1.4.1. Atgriezta josta ar paaugstinājumu muguras 
centrā; 

1.4.2. Astoņi jostas turētāji paredzēti 4 cm platas 
jostas ievietošanai;  

1.4.3. Aizdare priekšpusē rāvējslēdzēju un pogu; 

1.4.4. Muguras gurnu daļā slīpi atgriezta formējoša 
daļa; 

1.4.5. Dubulta sēžas daļa mugurpusē; 

1.4.6. Dubultie ceļgali ar trīs iešuvēm katrā sānā; 

1.4.7. Staru apakšmalā sānu ārējās vīlēs iešūts 
atstarojošs 0,5cm ielaidums; 

1.4.8. Uz sānu kabatu klapēm: 3 zaļas, gaismu 
atstarojošas lapiņas no logo. 

1.4.9. Kabatas: 

• Gurnu kabatas priekšpusē slīpas, iešūtas, 
aizdare ar rāvējslēdzēju; 

• Aizmugurē iegrieztas kabatas ar slīpi veidotu 
klapīti 16cm x 6cm(4cm)un noapaļotiem klapītes 
galiem; 

• Bikšu staru sānos uzšūtas kabatas 20cm x 22 
cm ar klapīti 6 cm x 20 cm. Kabatām vidusdaļā divas 
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vertikālas ieloces ar atvērumu uz sāniem. Kabatu stūri 
noapaļoti. Kabatu klapītes noapaļotiem stūriem un 
stiprinās ar līplenti. 

25. Ziemas džemperis 

Adīts džemperis tumši zilā krāsā. 

50% kokvilna 50% akrils, svars 290 +/- 5 g/m2 

Džemperis ar apļveida kakla izgriezumu. Krūšu daļas 
kreisajā pusē - sudraba gaismu atstarojošs uzraksts 
EKO GETLIŅI EKO ar 3  zaļām, gaismu atstarojošām 
lapiņām. 

Izmēri: S – XXXXL 

Iesniegt izstrādājuma paraugu. 

26.  Termoveļa 

Divdaļīgs triko tērps – siltās apakšveļas komplekts 
(krekls ar garām piedurknēm un bikses ar garumu līdz 
potītēm) no gaisu caurlaidīga un termoregulējoša 
auduma. Audums: 95% +/- 1% poliamīds, 5% +/- 1% 
elastāns.  

Iesniegt izstrādājuma paraugu. 

27. Siltās termozeķes 

Sastāvs: 45% kokvilna_25% poliesters_15% 
poliamīds_5% elastāns. Paredzētas izmantošanai 
vissezonas temperatūru apstākļos - efektīvi novada 
sviedrus, ilgstoši saglabā kāju sausu nodrošinot 
komforta sajūtu. 

Izmēri: 37 – 47 

28. Ziemas cepure 

Sastāvs 100% mīksts akrils.  

Svars 340  +/- 5 g/m2 

Dubultā kārtā rupji adīta cepure. 3M™ Thinsulate™ 
izolācija. 3M™ emblēma iešūta vīlē. Dzija apstrādāta ar 
Scotchguard™ Ūdensnecaurlaidīgu aizsargkārtu. 
Viegli mazgājama  

 
Tehniskajā specifikācijā iekļautajām bildēm ir ilustratīvas nozīme!! 
 
IEPIRKUMA DAĻA NR.1 (Darba apavi) 
 
Apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Skaits 

1.  Vasaras zābaki  pāris 70 

2.  Vasaras kurpes  pāris 83 

3.  Vasaras „Sabo” kurpes pāris 33 

4.  Vasaras sandales pāris 48 

5.  Gumijas zābaki (garie) pāris 28 

6.  Ziemas zābaki (garie) gab 68 
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7.  Ziemas zābaki (īsie) pāri 63 

8.  Stulma zābaki ziemas pāri 50 

9.  Ziemas zābaki gumijas pāri 30 

 
Tehniskā specifikācija: 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums Tehniskais raksturojums 

1. 

Vasaras zābaki 

 

 

 

Ādas šņorzābaki ar vieglu plastikāta 
purngalu (vieglāks par 40%) un elastīgu 
Kevlar tipa starpzoli - aizsardzība pret zoles 
caurduršanu; 

eļļas - benzīna izturīga, 

antistatiskā, divslāņu neslīdoša PU zole, 

absorbējošs papēdis, 

trīslīmeņu ventilējoša odere.Izm;41-47. 

EN ISO 20345:2004 SRC S3 

2. 

Vasaras kurpes 

 

Ādas kurpes ar vieglu plastikāta purngalu 
(vieglāks par 40 % ) un elastīgu Kevlar starpzoli 
– aizsardzība pret zoles caurduršanu; eļļas – 
benzīna izturīga, antistatiska,divslāņu neslīdoša 
PU zole, triecienu absorbejošs papēdis, 3 
līmeņu ventilējoša odere.izm.41-46. EN ISO 
20345:2004 SRC S3 

Aizsardzības klase: S3 SRC 

Katras pāris iepakots atsevišķā kastē. 

Izmēri: 37 - 47 EU 

3. 

Vasaras sandales 

 

 

Izmēri: 35-48  

Ādas sandales  

Viegls polikarbonāta purngals (nesatur 
metālu).  

Elastīga Kevlar starpzole - aizsardzība pret 
zoles caurduršanu. 

Gaisu caurlaidīga, nodilumizturīga odere.  
Antistatiska, anatomiska, izņemama 
iekšzole.  

Eļļas/benzīna izturīga, antistatiska, 
divslāņu, neslīdoša PU zole.  

Triecienu absorbējošs papēdis. 

Standarts: ISO  EN20345: 2011 S1P SRC  

 

4. Vasaras „Sabo” kurpes Profesionāli divkrāsaini sabo, kas ir pilnībā 
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izgatavoti no polimēru materiāliem.  

To sastāvdaļas: 

- Zolē iestrādāts melns, antistatisks ieliktnis 

- Noņemama zolīte 

- Papēža siksniņa 

- Ventilācijas atveres - uz sabo un zolītes 

  

MATERIĀLS 

Apavu ražošanā izmantots materiāls STERI-
Tech. Šis materiāls sniedz aizsardzību no 
nepatīkamām smakām, nomāc baktēriju un 
sēnīšu vairošanos un nav toksisks. 

  

ĪPAŠĪBAS: 

Antistatiski. 

Veicina uzkrātās statiskās elektrības 
izkliedēšanu. 

Sterilizējami. 

Sabo un zolīte ir izgatavoti no STERI-TECH - 
augstas kvalitātes polimēra, kas ir piemērots 
sterilizēšanai autoklāvā līdz t 134ºC. 

Elpojoši - regulē pēdu temperatūru un 
mitrumu. 

Amortizējoši - samazina mikro bojājumu 
rašanos cīpslās, kaulos un locītavās, un 
noguruma sajūtu kājās. 

Neslīdoši - zole ir izgatavota tā, lai samazinātu 
slīdēšanu. 

Mazgājami t 90°C. 

Apavus var mazgāt veļas mašīnā līdz t 90°C. 

Noņemama zolīte - anatomiski izstrādāta, 
elastīga, elpojoša, noņemama zolīte, kas ir 
mazgājama mašīnā līdz t 90°C. 

Noņemama siksniņa, kas paaugstina komfortu 
un atbalstu papēdim, kā arī stingri notur kāju 
apavā. 

Unisex - Apavu modelis ir izstrādāta tā, lai tos 
varētu valkāt gan vīrieši, gan sievietes. 

CE marķējums. 

Šis produkts pilnībā atbilst 89/696 / CEE 
direktīvai. 

EN ISO 20347: 2012 Individuālie aizsarglīdzekļi 
- Darba apavi, II šķira. 

SATRA TM 144: 2011. gada Berzes (pretslīdes) 
apavu un grīdas segumu tests. 
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ESD - Izkliedē uzkrāto elektrostatisko spriedzi. 
Saskaņā ar standartu IEC 61340-5,1 

Izmēri: 36.-47. EU 

Iesniegt paraugu. 

5. Gumijas zābaki (garie) 

Vīriešu zābaki, materiāls – PU (poliuretāns) 
melnā krāsā; ar metāla purngalu un metāla 
starpliku zolē; metāla purngals ipaši plats, kas 
nodrošina komfortu ilgstoša darba periodā; 
potītes aizsardzība; antistatiska, eļļas – benzīna 
un skābju-sārmu izturīga, neslīdoša zole, 
amortizēts papēdis; iespējams komplektēt ar 
silto, izņemamo zeķi. 

Standarts: LV EN ISO 20345:2012 

Aizsardzības klase: S5 CI SRC 

Katras pāris iepakots atsevišķā kastē. 

Izmēri: 37 - 47 EU 

6. 

Ziemas zābaki (garie) 

 

 

Garie šņorzābaki ar melnas krāsas virsmu, 
virsmas materiāls – dabīgā, mitrumu atgrūdošā 
āda, odere – sintētiskās kažokādas, 
nodilumizturīga; polsterēta, siltināta mēlīte; 
stulma iekšpusē - mitrumu uzsūcoša, polsterēta 
apavu aploce; aizsargkape purngalā – viegla, 
nemetāliska, ar triecienizturību līdz 200J; ērtākai 
vilkšanai – sānos iestrādāta kvalitatīva 
rāvējslēdzēja aizdare „YKK” vai ekvivalents un 
cilpa apavu aizmugurē; starpzole - nemetāliska, 
elastīga, „kevlar” tipa pret zoles caurduršanu; 
iekšzolīte – siltināta, mitrumu uzsūcoša, 
antistatiska, viegla, izņemama ar alumīnija folijas 
pārklājumu termoizolācijai; eļļas – benzīna 
izturīga, neslīdoša, antistatiska zole, triecienu 
absorbējošs papēdis; apavi 100% nesatur metāla 
detaļas – samazināts korozijas risks. 

Atbilstība standartam: LVS EN ISO 20345:2012 

Aizsardzības klase: S3 CI SRC 

Katras pāris iepakots atsevišķā kastē. 

Izmēri: 37 - 47 EU 

7.  
Ziemas stulma zābaki 

 

Augstas kvalitātes ziemas zābaki. Izgatavoti no 
ūdensnecaulaidīgas ādas.  

Metāla purngals (izturība līdz 200J) 

Necaurdurama starpzole (izturība līdz 1100N) 

Anatomiska antistatiska iekšzole.  

Dubulta biezuma neslīdoša poliuretāna zole. 

Aizsardzība: S3 

Materiāls: āda, PU 

Izmēri: 36-47 



 
Atklāta konkursa  

“Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” nolikums 

36 
 

 

 

8. 

 Ziemas zābaki gumijas 

 

 

Siltināti garie gumijas zābaki. 

Paredzēti valkāšanai temperatūrā līdz -30°C 

Nomaināms siltinošs ieliktnis. 

Velveta augšdaļa. 

Termoizolāciju nodrošina alumīnija pārklājums.  

Paredzēti valkāšanai ķīmiskajā rūpniecībā, 
pārtikas rūpniecībā, veselības aprūpē, 
laboratorijās. 

Atbilst EN20347 prasībām. 

Materiāls:  EVA 

 

9. 

Ziemas zābaki (īsie) 

 

 

Ādas šņorzābaki ar vieglu plastikāta purngalu 
(vieglāks par 40%) un elastīgu Kevlar tipa 
starpzoli - aizsardzība pret zoles caurduršanu; 

eļļas - benzīna izturīga, 

antistatiskā, divslāņu neslīdoša PU zole, 

absorbējošs papēdis, 

trīslīmeņu ventilējoša odere. 

Aizsardzības klase: S3 CI SRC 

EN ISO 20345:2004 SRC S3 

Katras pāris iepakots atsevišķā kastē. 

Izmēri: Izmēri: 37 - 47 EU 

 
Tehniskajā specifikācijā iekļautajām bildēm ir ilustratīvas nozīme!! 
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IEPIRKUMA DAĻA NR.2 (Individuālie darba aizsarglīdzekļi) 
 

Apjomi: 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Skaits 

1.  Ziemas darba cimdi ar cūkādu  pāri 880 

2.  Darba cimdi ar ādu (vēršādas) pāri 770 

3.  Darba cimdi ar ādu (mēbeļādas) pāri 550 

4.  Darba cimdi (parastie) pāri 550 

5.  Darba cimdi ar ādu un klipsi pāri 550 

6.  Darba mikrošķiedras cimdi ar klipsi pāri 550 

7.  
Ziemas darba cimdi ar ādu un 
klipsi 

pāri 880 

8.  
Ziemas darba cimdi ar ādu un 
trikotāžas papildmanšeti 

pāri 990 

9.  
Ziemas darba cimdi ar ādu, 
ūdensnecaurlaidīgi 

pāri 660 

10.  
Ziemas darba cimdi, zamšādas, ar 
mākslīgās kažokādas oderi 

pāri 810 

11.  Cimdi (neoprēna, garie)  pāri 44 

12.  Ceļgalu aizsargi pāri 30 

13.  
Pilna sejas maska ar filtriem un to 
turētājiem. 

gb. 4 

14.  Aizsargtērps metinātājam gb. 2 

15.  Metinātāja cimdi ar oderi pāri 6 

16.  Aizsargcepure gb. 44 

17.  Dielektriskie cimdi līdz 1000V pāri 44 

18.  Vienreizējās lietošanas cimdi 50 100 gb iepakojumā 110 

19.  Aizsargbrilles gb 44 

20.  Saules aizsargkrēmi(SPF 30) gb 44 
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 Tehniskā specifikācija: 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Skaits 

1. 

Darba cimdi ar ādu 

 

pāri 880 

2. 

Darba cimdi ar ādu (vēršādas) 

 

 

pāri 770 

3. 

Augstas kvalitātes ādas cimdi ar tekstilu.  

 

pāri 550 

4. 

Darba cimdi (parastie) 
Bezvīļu adīti cimdi no kokvilnas. Atbilst – EN 420, 1.kat. 
standartam 

 

 

pāri 550 

5. 

Darba cimdi ar ādu un klipsi  

 

pāri 550 

6. 

Cimdi no kokvilnas ar krokainu gumijotu pārklājumu. Laba 
slidenu priekšmetu satveršanas iespēja. Papildus aizsargā pret 
asām priekšmetu malām. 
EN ISO 388 4242 

pāri 550 
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7. 

Ziemas darba cimdi ar ādu un klipsi 

 

 

pāri 880 

8. 

Ziemas darba cimdi ar ādu un trikotāžas papildmanšeti. 
Augstas kvalitātes darba cimdi. Cimdu virspuse izgatavota no 
poliestera. Flīsa oderējums nodrošina siltumizolāciju. 

 
ISO EN 388 2132 
ISO EN 511 21X 

 

pāri 990 

9. 

Izturīgi ziemas cimdi ar nitrila un PVC pārklājumu, kas 
nodrošina lielisku saķeri ar virsmu. Testēti un apstiprināti 
lietošanai aukstumā un ir elastīgi līdz - 30° C temperatūrā. 
Paredzēti darbiem slapjos, eļļainos un aukstos apstākļos. 

 
ISO EN 388 2242 
ISO EN 511 22X 

 

pāri 660 

10. Ziemas darba cimdi, zamšādas, ar mākslīgās kažokādas oderi pāri 810 
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ISO EN 388 3123 
ISO EN 511 220 

 

11. 

Universāli neoprēna cimdi darbiem ar plašu ķīmikāliju spektru. 
Elastīgi aukstās vidēs. Garums 300 mm. Biezums 0.75 mm. 
ISO EN 388 3121 
ISO EN 374 AKL 
ISO EN 374 

 

   

pāri 44 

12. 

Ceļgalu aizsargi 

 

 

pāri 30 

13. 

Pilna sejas maska 
 ar universālu filtru ABEK2P3 HG un to turētājiem. Materiāls: 
dabīgais kaučuks Maskas savienojums ar filtru atbilst EN 148-
1 standartam. Iespējams lietot kopā ar citiem darba 
aizsardzības līdzekļiem. 
Filtrs A2B2E2K2P3 ar vītni pēc LVS EN 148-1. Nodrošina 
aizsardzību pret organiskām un neorganiskām gāzēm un 
tvaikiem, sēra dioksīdiem, amonjaku un amīniem, kā arī 
smalkām, cietām un šķidrām daļiņām, metālu dūmiem un 
tvaikiem 
 

 

 

gb. 4 
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14. 

Metinātāja tērps(jaka+bikses) 
 Ugunsizturīgas bikses un jaka, paredzēti maksimālai 
aizsardzībai un komfortam. Biksēm ir izturīgas dubultas vīles. 
Ir vairākas kabatas ar ātru un ērtu piekļuvi tām. Jakai ir droši 
spiedpogu stiprinājumi, divas krūšu kabatas ar atloku un 
slēpta kabata mobilajam telefonam Audums:(100% 
augstvērtīga kokvilna), 330 g/m2. 

 
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1. 
EN ISO 11611 Class 1 A1+A2. 

 

gb. 2 

15. 

Cimdi metinātāju ar oderi  

5-pirkstu cimdi no zamšādas, ar oderi. Garums - 35 cm 
ISO EN 388 3133 
ISO EN 407 41XX4X 

 

 

pāri 6 

16. 

Aizsargcepure 

 Aizvieto ķiveres noliktavās, uzraudzības pasākumos, 
instalācijas un remonta darbos.  
Atbilst EN812:1997+2001 standartam 

 

gb 44 

17. 

Dielektriskie cimdi kl.0,1000V 

Dielektriskie cimdi. Nodrošina aizsardzību līdz 1000V 
ISO EN 60903 

 

pāri 44 
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18. 

Vienreizējās lietošanas cimdi 

Kvalitatīvi, rupjas virsmas nitrila cimdi, to biezums ir 0,13 mm, 
nesatur pūderi. Der darbam pārtikas produktu rūpniecībā. 
Nesatur lateksu. 3. kat.  
ISO EN 374 

 

 
 

Kastītē pa 100gb 110 

19. 

Aizsargbrilles 

Triecienizturīgas aizsargbrilles ar kājiņu garumu regulēšanas 
iespējām. Lēcām ir pretskrāpējumu pārklājums, 
pretaizsvīšanas pārklājums. 
ISO EN 166 

 

 

gb. 44 

20. 
Saulsargājošs krēms ar SPF 30 aizsardzību pret 
ultraviolētajiem stariem. Iepakojumā 200ml. 

gb 44 

 
Tehniskajā specifikācijā iekļautajām bildēm ir ilustratīvas nozīme!! 
 
 
Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju: 

1. Piedāvāto Preču precīza tehniskā specifikācija, papildus norādot piedāvātās Preces ražotāju; 

2. Auduma (virsdrēbes un oderes) izgatavotāja tehniskais sertifikāts, uzņēmuma (pretendenta) 
vadītāja apliecināta kopija. 

3. Sertificētas laboratorijas (institūcijas) testēšanas pārskati (sertifikāti),  kas sniedz informāciju par 
audumu (virsdrēbes un oderes) un apavu atbilstību (apliecināts tulkojums latviešu valodā); 

4. Gatavo izstrādājumu (virsjaka, puskombinezons, bikses, u.c. ) izmēru tabula (izmēri cm); 

5. Gatavo izstrādājumu kopšanas nosacījumi to lietošanas laikā; 

6. Darba apģērbam jāatbilst 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.372 “Darba 
aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, Ministru kabineta 2003.gada 
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11.februāra noteikumiem Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības 
novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”, auduma tehniskajām prasībām un aprakstiem. 

7. Piedāvājumam var pievienot informatīvos materiālus, kas precizē tehnisko informāciju un sniedz 
vizuālo priekšstatu par piedāvāto izstrādājumu. 

8. Preces garantijas laiks – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces iegādes dienas. 

9. Piegādātājs reizi gadā, pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas, nodrošina uzņēmuma darbinieku 
izmēru noteikšanu (mērīšanu). 

10. Tehniskajā specifikācija noteiktās preces tiek piegādātās 2 (divu) gadu laikā. Tiek plānotas 4 
(četras) lielās piegādes: (2018.gada ziema, 2019.gada vasara, 2019.gada ziema, 2020.gada vasara. 
Papildus pēc nepieciešamības Piegādātājam jāveic neliela apjoma Pasūtītāja veiktie pasūtījumi.  
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2.pielikums 
 

PIETEIKUMS 
atklātam konkursam 

 „Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 
identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numurs 

 

Juridiskā adrese  

Pasta adrese  

Tālruņa Nr.  

Faksa Nr.  

E-pasta adrese  

Bankas rekvizīti  

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Bankas norēķinu konta Nr.  

Piedāvājuma iesniegšanai, 
pārstāvniecībai iepirkumā, līguma 
noslēgšanai likumīgais pārstāvis 
vai pilnvarotā persona: 

 

vārds uzvārds  

ieņemamais amats  

tālruņa Nr.  

Kontaktpersona:  

vārds uzvārds  

ieņemamais amats  

tālruņa Nr.  

e-pasts  

Ar šo pieteikumu apliecinām līdzdalību iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „Darba apģērbu, 
darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde”. 

Apliecinām, ka: 

 nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā 
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā; 

 mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

 nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā 
pretendentiem norādītās prasības; 

 esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka Finanšu 
piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību 
un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā; 

 ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti atklāta konkursa nolikumā paredzēto darbu 
veikšanai; 

 garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 
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izvirzītas pretendentiem atklāta konkursa nolikumā un līguma projektā. 

 
Pretendenta __________________ (norādīt nosaukumu) uzņēmums vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs 
atbilst mazā /vidējā (atbilstošo pasvītrot) uzņēmuma statusam. 

 
 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts  

Vieta, datums  
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3.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

dalībai atklātā konkursā  

„Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 
identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02 

 

 
___________________________________ 

Pretendenta nosaukums 

Adrese ____________________________________________________________________ 

Reģistrācijas apliecības Nr. _____________________________________________________ 
 

IEPIRKUMA DAĻA NR.1 (Darba apģērbi un darba apavi) 
 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Daudzums 

Cena par 1 
vienību, 
(EUR bez 

PVN) 

Kopēja cena 
(EUR bez 

PVN) 

1.  Vasaras jaka (atstarojoša) gab 112   

2.  Vasaras bikses (atstarojošas) gab 101   

3.  Vasaras puskombinzons gab 66   

4.  
Vasaras puskombinzons 
(siltumnīcām) 

gab 10   

5.  Vasaras cepure gab 101   

6.  Vasaras veste (atstarojoša) gab 46   

7.  T krekls (ar logo) gab 310   

8.  
T-krekls ar īsām piedurknēm 
(siltumnīcas) 

gab 50   

9.  T-krekls ar īsām piedurknēm  gab 50   

10.  T krekls bez piedurknēm  gab 50   

11.  T krekls  ar garām piedurknēm gab 6   

12.  Vasaras īsbikses/šorti gab 10   

13.  Legingi gab 12   

14.  Priekšauts ar kabatām gab 18   

15.  Vasaras kombinezons (pilnais) gab 11   

16.  Flīsa jaka gab 10   



 
Atklāta konkursa  

“Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” nolikums 

47 
 

17.  Lietus jaka gab 83   

18.  Lietus bikses gab 63   

19.  Ziemas jaka (garā) gab 44   

20.  Ziemas jaka (īsā) gab 74   

21.  Ziemas kombinezons gab 19   

22.  Ziemas puskombinzons gab 30   

23.  Ziemas bikses  gab 52   

24.  Ziemas džemperis  gab 112   

25.  Siltā apakšveļa (komplekti) gab 103   

26.  Siltās termozeķes pāri 162   

27.  Ziemas cepure gab 81   

28.  Vasaras veste (apsardzes) gab 15   

29.  Vasaras zābaki  pāris 70   

30.  Vasaras kurpes  pāris 83   

31.  Vasaras „Sabo” kurpes pāris 33   

32.  Vasaras sandales pāris 48   

33.  Gumijas zābaki (garie) pāris 28   

34.  Ziemas zābaki (garie) gab 68   

35.  Ziemas zābaki (īsie) pāri 63   

36.  Stulma zābaki ziemas pāri 50   

37.  Ziemas zābaki gumijas pāri 30   

Kopējā cena (EUR bez PVN)  

 

IEPIRKUMA DAĻA NR.2 (Individuālie darba aizsarglīdzekļi) 

 

Nr. 
p.k. 

Prece Mērvienība Skaits 
Cena par 1 

vienību, (EUR 
bez PVN) 

Kopējā cena, 
(EUR bez 

PVN) 

1.  Darba cimdi ar ādu pāri 880   

2.  Darba cimdi ar ādu (vēršādas) pāri 770   

3.  
Darba cimdi ar ādu 
(mēbeļādas) 

pāri 550   

4.  Darba cimdi (parastie) pāri 550   

5.  Darba cimdi ar ādu un klipsi pāri 550   
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6.  
Darba mikrošķiedras cimdi ar 
klipsi 

pāri 550   

7.  
Ziemas darba cimdi ar ādu un 
klipsi 

pāri 880   

8.  
Ziemas darba cimdi ar ādu un 
trikotāžas papildmanšeti 

pāri 990   

9.  
Ziemas darba cimdi ar ādu, 
ūdensnecaurlaidīgi 

pāri 660   

10.  
Ziemas darba cimdi, zamšādas, 
ar mākslīgās kažokādas oderi 

pāri 810   

11.  Cimdi (neoprēna, garie)  pāri 44   

12.  Ceļgalu aizsargi pāri 30   

13.  
Pilna sejas maska ar filtriem un 
to turētājiem. 

gb. 4   

14.  Aizsargtērps metinātājam gb. 2   

15.  Metinātāja cimdi ar oderi pāri 6   

16.  Aizsargcepure gb. 44   

17.  Dielektriskie cimdi līdz 1000V pāri 44   

18.  Vienreizējās lietošanas cimdi 
50 gb 

iepakojumā 
110   

19.  Aizsargbrilles gb 44   

20.  Saules aizsargkrēmi(SPF 30) gb 44   

Kopējā cena (EUR bez PVN)  

 

 

Apliecinām, ka: 

1. piedāvātajā summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas; 
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums. 
Piedāvājuma parakstīšanas datums. 
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4.pielikums 
 

 

 

VEIKTO  PIEGĀŽU SARAKSTS 

„Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 
identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02 

 
 

Nr. 
p.k. 

Veikto darbu 
raksturojums 

Darbu vērtība bez 
PVN (EUR) 

Pasūtītājs (nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un kontaktpersona) 

Darbu laiks (gads, 
mēnesis) 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
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5.pielikums 

 
Bankas/apdrošināšanas sabiedrības veidlapa 

 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS – GARANTIJA Nr. _________________ 

 
<Vietas nosaukums>, 2018.gada <datums>.<mēnesis> 

Atklāts konkurss – „Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 
 (iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02) 

 
 Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, reģistrācijas numurs__________, juridiskā adrese: 
________________, iesniedz savu piedāvājumu konkursā „Darba apģērbu, darba apavu un  darba 
aizsarglīdzekļu iegāde” (turpmāk– Piedāvājums), mēs <bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, 
reģistrācijas vieta>, reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese:_______________, (turpmāk – 
Banka/Apdrošinātājs) apliecinām, ka mums ir saistības pret _____________________ (turpmāk– 
Pasūtītājs) par summu__________ EUR (_________ euro), par kādu var tikt izdarīti maksājumi 
Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos. 
 
(1) Banka/Apdrošinātājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

1. Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā 
nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes 
nodrošinājumu. 
3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu 
pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

Mēs apņemamies samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma summu _______ EUR (___________euro) 
Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, ar nosacījumu, ka 
Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar viena vai visu 
iepriekš minēto noteikumu izpildīšanos.  

Šis piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no Piedāvājuma atvēršanas dienas un ir spēkā īsākajā no 
šādiem termiņiem, izņemot šīs garantijas (1) daļā minētajos gadījumos:  

1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības 
termiņā;  
2. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, -
līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu; 
3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums – garantija sastādīts 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji: 
1. Banka/Apdrošinātājs (1 eksemplārs), 
2. Pasūtītājs (1 eksemplārs). 
Bankas/Apdrošinātāja vārdā: 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
<Bankas/Apdrošinātāja zīmoga nospiedums> 
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6.pielikums 
 

PARAUGLĪGUMS  

atklātam konkursam „Darba apģērbu, darba apavu un  darba aizsarglīdzekļu iegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/02)   

 
Stopiņu novads, 2018.gada __.___________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes 
priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

<Pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 
amats, vārds, uzvārds> personā, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
saukti par Līdzējiem vai Līdzēju,  

pamatojoties uz SIA “Getliņi EKO” rīkoto atklāto konkursu „Darba apģērbu, darba apavu un  darba 
aizsarglīdzekļu iegāde” Id. Nr. GEKO 2018/08/02, (turpmāk – Konkurss), rezultātiem un Piegādātāja 
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā <                 >, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši 
Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums nr.1), atklātā konkursā iesniegtajam Tehniskajam 
piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumam (līguma pielikums Nr.3), bet 
Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

1.2. Piegādātājs apņemas veikt kārtējo Preču piegādes daļu Pasūtītājam pēc pasūtījuma veikšanas ne 
vēlāk kā <    > dienu laikā. 

1.3. Piegādātājs piegādā Preci DDP (Incoterms 2010) SIA „Getliņi EKO”: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, 
Stopiņu novads, LV-2121. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR < > (summa vārdiem). Preces piegādes izmaksas ir iekļautas 
Līguma kopējā summā.  

2.2. Līguma cenas samaksu Piegādātājam Pasūtītājs veic saskaņā ar faktiski piegādāto un/vai Līgumā 
noteiktajā kārtībā pieņemto Preci. Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc preces 
pieņemšanas – nodošanas akta, preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, pārskaitot naudu 
Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 

2.3. Sagatavojot rēķinu, Piegādātājs aprēķina un rēķinā norāda PVN saskaņā ar likumu „Pievienotās 
vērtības nodokļa likums’’ un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir izsniegts maksājuma uzdevums no Pasūtītāja 
bankas konta. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums. 
 

3. PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. Preces piegāde notiek saskaņā ar Incoterms DDP - SIA „Getliņi EKO”: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, 
Stopiņu novads, LV-2121, ne vēlāk par Līguma 1.2.punktā noteikto termiņu. 

3.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam 
piedāvājumam atbilstošu, kvalitatīvu Preci. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces kvalitāti un 
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atbilstību Tehniskajām piedāvājumam. Faktu par Preces piegādi Līdzēji apliecina, parakstot Preces 
pavadzīmi. Preces nodošanas-pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu 
veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Preces atbilstības un kvalitātes pārbaudes Tehniskajai 
specifikācijai un iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam. 

3.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces piegādes atbilstoši Līguma 3.1. un 3.2. punktā 
noteiktajām prasībām, veic Preces atbilstības pārbaudi atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 
noteiktajām prasībām un Piegādātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam.  

3.4. Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci, konstatē Precei kvalitātes trūkumus vai neatbilstību Tehniskajai 
specifikācijai un/vai Piegādātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, Pasūtītājs sagatavoto 
defektu aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to nosūta Piegādātājam. 

3.5. Piegādātājs apņemas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem novērst 
defektu aktā minētos Preces trūkumus. Konkrēts defektu novēršanas laiks tiek noteikts Līdzējiem, 
savstarpēji vienojoties. Preces pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts pēc defektu 
novēršanas. Defektu aktā minēto defektu novēršana nedod tiesības Piegādātājam uz Līgumā 
noteiktā Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.6. Pēc Defektu aktā norādīto defektu novēršanas, Pasūtītājs veic atkārtotu Preces pārbaudi. 

3.7. Prece skaitās pieņemta no brīža, kad Pasūtītājs ir parakstījis Preces nodošanas - pieņemšanas 
aktu. Preču pavadzīmi, pieņemšanas - nodošanas aktu un defektu aktu no Pasūtītāja puses ir 
tiesīgs parakstīt Pasūtītāja paraksttiesīga persona. 

3.8. Ja Piegādātājs atsakās novērst defektu aktā minētos defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības 
vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Piegādātāju. 
 

4. LĪDZĒJU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

4.1. Ja Pasūtītājs ir nokavējis samaksas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam 
Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumā noteiktā termiņā neizpildītā 
maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās 
summas.  

4.2. Ja Piegādātājs ir nokavējis noteikto Preces piegādes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības, saskaņā 
ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu, piemērot Piegādātājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 
procents) apmērā no Līguma 2.1 .punktā noteiktās Preces kopējās vērtības par katru nokavēto 
piegādes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

4.3. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Piegādātāja 
iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu. 

4.4. Līdzēji ir atbildīgi par Līguma izpildi. Līdzējs, kurš vainīgs Līguma noteikumu neievērošanā, 
atlīdzina tā vainas dēļ otram Līdzējam nodarītos tiešos zaudējumus. 

4.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 
Līdzēja vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā 
izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā. 

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 
 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko 
attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas 
katastrofa, vispārējs streiks. 
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5.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz 
šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam 
par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit pieci) dienām, katram no 
Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem 
nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanās. 
 

6. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

6.1. Precei, saskaņā ar garantijas noteikumiem, ja Prece tiek  atbilstoši lietota un tiek ievēroti ražotāja 
noteiktie Preces lietošanas nosacījumi, tiek noteikta ne mazāk kā __ ( ) dienu garantija no 
Preces pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

6.2. Ja Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kas radušies   
Piegādātāja vainas dēļ un kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci, vai Preces lietošanas laikā 
tiek atklāti jebkādi bojājumi, kas ir radušies Piegādātāja vainas vai Preču neatbilstības dēļ, 
Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Garantijas laikā, nosūtot tās rakstiski pa 
faksu, elektroniski uz e-pastu. 

6.3. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līgumā 6.2. punktā noteiktās pretenzijas nosūtīšanas 
brīža apņemas par saviem līdzekļiem novērst vai izlabot Preces trūkumus, ieskaitot jaunu 
nepieciešamo rezerves daļu piegādi.  

6.4. Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās novērst Līguma 6.2. punktā noteikto garantiju laikā radušos 
defektus, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai piesaistīt trešās personas. Visus izdevumus, 
kuri saistīti ar Līguma 6.2. punktā noteikto garantiju laikā radušos defektu novēršanu un kurus 
atbilstoši Līguma 6.4. punktam novērš trešās personas, apmaksā Piegādātājs. 

6.5. Piegādātājs nodrošina ražotāja autorizētu, tehnisko apkopju un remonta veikšanu Pasūtītāja 
teritorijā. 
 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA 

7.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, 
Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu, kā arī, tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta 
regulējumam. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, par to 5 (pieci) darba dienas iepriekš rakstiski     
brīdinot Piegādātāju, ja 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 1.2. punktā minētā termiņa 
Piegādātājs nav piegādājis Preci. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos 
zaudējumus.  
 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Jebkādi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas radušās saistībā ar Līguma izpildi un kuras nav 
iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties, tiks atrisināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 
 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī likumīgiem viņu tiesību un pienākumu pārņēmējiem. 

9.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, kā arī Līdzēja 
juridiskā statusa maiņas, likvidācijas maksātnespējas gadījumā, vai nomainot atbildīgās personas, 
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Līdzējs ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to 
otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un 
nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs. 

9.3. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 
viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds 
juridisks spēks. 

9.4. Kā Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti: 

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija; 

Pielikums Nr.2 - Tehniskais piedāvājums; 

Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājums; 

              
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
Pasūtītājs: Piegādātājs: 

/amats/ / vārds, uzvārds/ /amats/ / vārds, uzvārds/ 
 
_________________________________ 
Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57 
201_.gada __.___________ 

 
_________________________________ 
Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57 
201_.gada __.___________ 

 

 


