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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 

40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto 

un iepirkuma „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” (turpmāk tekstā - Iepirkums) 

nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2015/143, cpv kods: 44000000-0, 44800000-8. 

1.2. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 41900.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 00 euro centi) 

bez PVN. 

1.3. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un 

Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 

dace.peltmane@opera.lv.  

 

2. Iepirkuma priekšmets un Piegādes līguma būtiskie noteikumi. 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir krāsu, laku, līmes un šķaidītāju iegāde LNOB vajadzībām. Iepirkuma līguma 

darbības laikā – pasūtītājs veic pasūtījumus, savukārt Piegādātājs pārdod preci saskaņā ar iepriekš 

izteiktu pasūtītāja vajadzību, kā arī - ievērojot Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā 

noteikto (Līguma pielikumi). Piegādātājs izpilda pasūtījumu vienas darba dienas laikā, sākot no preču 

pasūtīšanas brīža. Rēķina apmaksas termiņš – 15 darba dienu laikā, skaitot no preces saņemšanas un 

rēķina iesniegšanas. Preces piegāde līdz Pasūtītājam nav paredzēta. Pasūtītājs pieņem un pārbauda 

preci Piegādātāja noteiktā preču tirdzniecības vietā vai citā tam paredzētā vietā, pēc iespējas tuvāk 

pasūtītāja atrašanās vietai.  

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. 

2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu. Iepirkuma mērķis ir piegādes 

līguma noslēgšana. 

2.4. Iepirkuma līguma termiņš: 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas 

dienas.   

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Iepirkumā piedalās pretendents (turpmāk - Pretendents), kas atbilst šādām prasībām: 

3.1.1. Pretendents ir reģistrējis savu saimniecisko darbību likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.2. uz kuru nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektā daļa). 

 

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2015.gada 23.oktobrim 

(pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz plkst.11.00).  

4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 

105.kabinetā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai 

nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā 

norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 

4.3.   Pēc Nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no 

kavēšanās iemesla. Piedāvājums neatvērts tiek atdots iesniedzējam. 

4.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar 

norādi par saņemšanas laiku. 

4.5. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai (turpmāk - Komisija). 

4.6. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pasūtītājs 

nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma spēkā esamību uz 

noteiktu papildu laiku. Pasūtītāja pieprasījums un pretendenta atbilde ir nosūtāma rakstveidā pa pastu 

vai pa faksu. 

 

5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 

5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

http://www.opera.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
http://www.iub.gov.lv/
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5.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

formai (pielikums Nr.1), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta 

pilnvarotā persona; 

5.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 

5.1.2.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants); 

5.1.2.2. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. Pretendents 

to apliecina, sniedzot pasūtītājam atbilstošu informāciju par būtiskajām veiktajām piegādēm 

ne vairāk kā - trijos iepriekšējos gados (saraksts). Minēto pretendents apliecina iesniedzot 

vismaz 5 (piecas) pircēja (klienta) atsauksmes, norādot preci, summas, laiku un saņēmējus. 

Papildus, atsauksmēs jābūt iekļautai informācijai par Pircējiem tādā apmērā, lai vajadzības 

gadījumā - pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī 

iepirkuma ietvaros.  

5.1.3. Tehniskā piedāvājuma – preces nosaukums un preces tehniskais raksturojums (pielikumā 

preces ražotāja dokumentācija par preci – vismaz kopija). Pretendenta tehniskajam piedāvājumam 

jāatbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2). Tai skaitā 

Pretendents var iesniegt Pasūtītājam informāciju (dokumentu kopijas un preces apraksti) par 

piedāvātās preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.  

Pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par piedāvātās preces glabāšanu un lietošanas drošību.  

5.1.4. Finanšu piedāvājuma, kas ietver cenu par preci (bez PVN). Finanšu piedāvājumu paraksta tā 

pati persona, kas parakstījusi pieteikumu. Finanšu piedāvājums tiek iesniegts atbilstoši nolikuma 

pielikumam Nr.4.  

5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Krāsas, lakas, līmes un 

šķaidītāji LNOB vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNO 2015/143. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 

nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2015. gada 

23.oktobrim, pulksten 11:00”. 

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 

cauršūtām, numurētām lapām; 

5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 

5.7. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums, kas iesniegts par nepilnu 

iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaude 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi.  

6.2. Komisijai ir tiesības: 

6.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu. 

Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no 

Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas; 

6.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo 

informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā 

arī pārbaudīt atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju.  

6.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā 

vērtēšanas posmā. 

7. Piedāvājuma izvēle 

7.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un 

izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.  

7.2. Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena. 
7.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus Pretendentus par iepirkuma 

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

7.5. Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām. 

7.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisijai ir tiesības 

pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām 

un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 

Pielikumā: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) uz 1 (vienas) lapas. 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas. 

Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām. 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma uz 5 (piecām) lapām. 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2015/143 

 

Pieteikums dalībai  

iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

 ar identifikācijas nr.2015/143 
 

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

 

___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu 

prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 

2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

 

1.  Pretendenta nosaukums  

2.  Vien. reģistrācijas Nr.  

3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 
 

4.  Faktiskā adrese, pasta 

indekss 
 

5.  Bankas konta Nr.  

6.  Bankas kods  

7.  Bankas nosaukums  

8.  Kontaktpersona  

9.  Tālruņa Nr.  

10.  Faksa Nr.  

11.  Mobilā tālruņa Nr.  

12.  E-pasta adrese  
 

 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: _______________ 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2015/143 

 

 

 

 

Tehniskā specifikācija:  

 

Nosaukums Specifikācija 

Krāsa kokam 

 

Veids: akrila krāsa uz ūdens bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tips: ātri žūstoša 

Tilpums: 2,7l  

Matējuma pakāpe – pēc pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 700 l  

Krāsa kokam 

 

Veids: akrila krāsa uz ūdens bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tips: ātri žūstoša 

Tilpums: 9l 

Matējuma pakāpe – pēc pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 1500 l  

Krāsa iekšdarbiem – 

telpu krāsošanai 

Veids: lateksa krāsa uz ūdens bāzes; 

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 2,7l 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 80 l 

Krāsa iekšdarbiem – 

telpu krāsošanai 

Veids: lateksa krāsa uz ūdens bāzes; 

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 9l 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 120 l 

Krāsa āra darbiem, 

ēkas sienu un ēkas 

cokola krāsošanai 

Veids: sārmizturīga stirol – akrilāta ūdens dispersijas krāsa āra darbiem, 

jauniem un agrāk krāsotiem cokoliem ar ūdens noturīgu plēvi; 

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 2,7 l  

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 10 l   

Krāsa āra darbiem, 

ēkas sienu un ēkas 

cokola krāsošanai 

Veids: sārmizturīga stirol – akrilāta ūdens dispersijas krāsa āra darbiem, 

jauniem un agrāk krāsotiem cokoliem ar ūdens noturīgu plēvi; 

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 9 l 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 30 l 



 

 

7 

 

Krāsu tonēšana Veids: akrila krāsa uz ūdens bāzes; lateksa krāsa uz ūdens bāzes; krāsa uz 

solventa bāzes; sārmizturīga stirol – akrilāta ūdens dispersijas krāsa āra 

darbiem, jauniem un agrāk krāsotiem cokoliem ar ūdens noturīgu plēvi.  

Toņi: jebkurš tonis pēc NCS, Vivacolor, Monicolor, RAL toņu skalas vai 

citas krāsu ražotāju toņu skalas. 

Matējuma pakāpe – pēc pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 1200 l 

Krāsa metālam 

 

Veids: krāsa uz solventa bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc RAL toņu skalas. 

Tilpums: 2,7l 

Matējuma pakāpe – pēc pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 20 l 

Aerosolkrāsa Veids: krāsa uz acetona bāzes; auduma, plastikāta, koka, metāla, ģipša 

u.c. materiālu elementu krāsošanai 

Toņi: pamattoņi, zelta, sudraba un citu krāsu toņi. 

Tilpums: dažādi 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 200gab. 

Gruntskrāsa metālam 

 

Veids: grunts krāsa uz solventa bāzes;  

Toņi: balts, melns, pelēks, brūns; 

Tilpums: 2,7l 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 20 l  

Grunts Veids: dziļā grunts apmetumam; remontdarbu vajadzībām 

Provizoriski nepieciešamais daudzums gadā: 50 l 

Beice Veids: paredzēta iekšdarbiem un āra darbiem 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 10 l 

Šķīdinātāji 

 

Veids: acetons 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 80 l  

Šķīdinātāji 

 

Veids: lakbenzīns 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 10 l  

Šķīdinātāji 

 

Veids: dažādi iepriekš neminēti (terpentīns, solvents, u.tml.); 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 50 l  

Līme Veids: SYNTAC; dekoratīvo elementu stiprināšanai un veidošanai 

Tilpums: 33kg 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 1000 kg 

Līme Veids: Lateksa; dekoratīvo elementu stiprināšanai un veidošanai 

Tilpums: 20kg 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 100 kg 

Līme 

 

Veids: PVA; dekoratīvo elementu stiprināšanai un veidošanai 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 20 kg 

Līme Veids: Flīžu līme MIRA Unifix; dekoratīvo elementu stiprināšanai un 

veidošanai 

Tilpums: 25kg 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 400 kg 

Līme Veids: Flīžu līme, elastīgā; remontdarbu vajadzībām 

Tilpums: dažādi 
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Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 200 kg 

Līme Veids: Linoleja grīdas seguma līmēšanai; remontdarbu vajadzībām 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 40 kg 

Laka Veids: uz ūdens bāzes;  

Tips: glancēta, matēta, pusmatēta 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 50 l 

Laka mehānisku slodžu 

noturīga, grīdām, 

parketam  

Veids: pentaftāl; 

Tips: glancēta, matēta, pusmatēta; 

Tilpums: 1l  

Provizoriskais nepieciešamais daudzums gadā: 5 l 
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Pielikums Nr.3 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2015/143 

 

(Aizpilda pretendents) 

Tehniskais piedāvājums 

iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

ar id.nr. LNO 2015/143 

 

Nr.p.k. Preces pilns nosaukums Preces detalizēts tehniskais 

raksturojums, ņemot vērā tehniskajā 

specifikācijā noteikto (veids, toņi, 

tips, tilpums, matējuma pakāpe) 

Norāda laiku, kurā 

iespējama pasūtījuma 

izpilde, skaitot no 

pasūtītāja pieteikuma 

saņemšanas brīža un 

piegādes apjomi, ņemot 

vērā tehniskajā 

specifikācijā noteikto 

pasūtītāja vajadzību 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

    

    

    

 

Paredzamie apakšuzņēmēja līgumi (Aizpilda, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt 

apakšuzņēmējus), tai skaitā norāda informāciju par personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība: 

Apakšuzņēmējs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese) 

Apakšuzņēmēja izpildei nododamā līguma daļa (procentos no 

līguma kopējā apjoma), nododamo darbu, lomu apraksts 

  

  

 

*Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendenta piedāvājumam jāpievieno piesaistītā 

apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto 

līguma daļu, turklāt nolikumā minētie dokumenti par saimnieciskās darbības reģistrēšanu 

jāiesniedz arī par katru apakšuzņēmēju. 

Paraksts:        

Vārds, uzvārds:       
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Amats:        

 

 
Pielikums Nr.4 

Iepirkumam „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. 2015/143 

 

Finanšu piedāvājums 
iepirkumā „Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām” 

ar id.nr. LNO 2015/143 

 

 

 

 

I  

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Preces 

nosaukums 

Preces raksturojums Cena EUR bez PVN 

par vienu vienību – 

kg.,gab. vai litrs, 

ņemot vērā 

pasūtītāja tehniskajā 

specifikācijā 

noteikto 

tabulas III 

kolonnā 

norādīto cenu 

reizina ar 

provizoriski 

nepieciešamo 

daudzumu 

gadā  

Iegūtā 

summa 

EUR bez 

PVN 

Krāsa kokam 

 

Veids: akrila krāsa uz 

ūdens bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tips: ātri žūstoša 

Tilpums: 2,7l  

Matējuma pakāpe – pēc 

pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 700 l  

 

  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

 

x 700 

 

Krāsa kokam 

 

Veids: akrila krāsa uz 

ūdens bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tips: ātri žūstoša 

Tilpums: 9l 

Matējuma pakāpe – pēc 

pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 1500 l  

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

x 1500 

 

Krāsa Veids: lateksa krāsa uz    
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iekšdarbiem 

– telpu 

krāsošanai 

ūdens bāzes; 

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 2,7l 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 80 l 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

x 80 

Krāsa 

iekšdarbiem 

– telpu 

krāsošanai 

Veids: lateksa krāsa uz 

ūdens bāzes; 

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 9l 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 120 l 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

x 120 

 

 

 

Krāsa āra 

darbiem, 

ēkas sienu un 

ēkas cokola 

krāsošanai 

Veids: sārmizturīga stirol – 

akrilāta ūdens dispersijas 

krāsa āra darbiem, jauniem 

un agrāk krāsotiem 

cokoliem ar ūdens noturīgu 

plēvi; 

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 2,7 l  

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 10 l   

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

 

x 10 

 

Krāsa āra 

darbiem, 

ēkas sienu un 

ēkas cokola 

krāsošanai 

Veids: sārmizturīga stirol – 

akrilāta ūdens dispersijas 

krāsa āra darbiem, jauniem 

un agrāk krāsotiem 

cokoliem ar ūdens noturīgu 

plēvi; 

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Tilpums: 9 l 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 30 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 30 

 

Krāsu 

tonēšana 

Veids: akrila krāsa uz 

ūdens bāzes; lateksa krāsa 

uz ūdens bāzes; krāsa uz 

solventa bāzes; 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

 

 

x 1200 
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sārmizturīga stirol – 

akrilāta ūdens dispersijas 

krāsa āra darbiem, jauniem 

un agrāk krāsotiem 

cokoliem ar ūdens noturīgu 

plēvi.  

Toņi: jebkurš tonis pēc 

NCS, Vivacolor, 

Monicolor, RAL toņu 

skalas vai citas krāsu 

ražotāju toņu skalas. 

Matējuma pakāpe – pēc 

pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 1200 l 

(1 litrs ) 

 

Krāsa 

metālam 

 

Veids: krāsa uz solventa 

bāzes;  

Toņi: jebkurš tonis pēc 

RAL toņu skalas. 

Tilpums: 2,7l 

Matējuma pakāpe – pēc 

pasūtītāja vajadzības. 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 20 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 20 

 

Aerosolkrāsa Veids: krāsa uz acetona 

bāzes; auduma, plastikāta, 

koka, metāla, ģipša u.c. 

materiālu elementu 

krāsošanai 

Toņi: pamattoņi, zelta, 

sudraba un citu krāsu toņi. 

Tilpums: dažādi 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 200gab. 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 gabals ) 

 

 

 

x 200 

 

Gruntskrāsa 

metālam 

 

Veids: grunts krāsa uz 

solventa bāzes;  

Toņi: balts, melns, pelēks, 

brūns; 

Tilpums: 2,7l 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 20 l  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 20 

 

Grunts Veids: dziļā grunts 

apmetumam; remontdarbu 

vajadzībām 

Provizoriski 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 50 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 50 
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Beice Veids: paredzēta 

iekšdarbiem un āra 

darbiem 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 10 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 10 

 

Šķīdinātāji 

 

Veids: acetons 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 80 l  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 80 

 

Šķīdinātāji 

 

Veids: lakbenzīns 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 10 l  

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x10 

 

Šķīdinātāji 

 

Veids: dažādi iepriekš 

neminēti (terpentīns, 

solvents, u.tml.); 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 50 l  

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs ) 

 

 

 

x 50 

 

Līme Veids: SYNTAC; 

dekoratīvo elementu 

stiprināšanai un veidošanai 

Tilpums: 33kg 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 1000 kg 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 kg.) 

 

 

 

x 1000 

 

Līme Veids: Lateksa; dekoratīvo 

elementu stiprināšanai un 

veidošanai 

Tilpums: 20kg 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 100 kg 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 kg.) 

 

 

 

x 100 

 

Līme 

 

Veids: PVA; dekoratīvo 

elementu stiprināšanai un 

veidošanai 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 20 kg 

 

 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 kg.) 

 

 

 

 

 

x 20 

 

Līme Veids: Flīžu līme MIRA 

Unifix; dekoratīvo 

elementu stiprināšanai un 

veidošanai 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

 

 

x 400 
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Vērtējamā summa  

(cena, kura iegūta saskaitot kopā 

tabulas V kolonnā noteiktās 

cenas) saskaņā ar piedāvājuma 

izvēles kritēriju – viszemākā 

cena)* 

 

 

_______ 

 

 

 

 

*Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, 

izņemot piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam. 

 

  

Tilpums: 25kg 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 400 kg 

(1 kg.) 

 

Līme Veids: Flīžu līme, elastīgā; 

remontdarbu vajadzībām 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 200 kg 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 kg.) 

 

 

 

x 200 

 

Līme Veids: Linoleja grīdas 

seguma līmēšanai; 

remontdarbu vajadzībām 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 40 kg 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 kg.) 

 

 

 

x 40 

 

Laka Veids: uz ūdens bāzes;  

Tips: glancēta, matēta, 

pusmatēta 

Tilpums: dažādi 

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 50 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs) 

 

 

 

x 50 

 

Laka 

mehānisku 

slodžu 

noturīga, 

grīdām, 

parketam  

Veids: pentaftāl; 

Tips: glancēta, matēta, 

pusmatēta; 

Tilpums: 1l  

Provizoriskais 

nepieciešamais daudzums 

gadā: 5 l 

 

 

_____ EUR bez 

PVN 

(1 litrs) 

 

 

 

x 5 

 


