Pielikums nr.1
Iepirkuma, id.nr. PND2011/19M
Instrukcijai pretendentiem

PREIĻU NOVADA DOMES IEPIRKUMA

„Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”
Identifikācijas Nr. PND 2011/19 M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmets - Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām
2. Kancelejas un biroja preču pasūtījuma un piegādes nosacījumi:
2.1. Pretendentam jānodrošina Kancelejas un biroja preču kvalitāte.
2.2. Iepirkuma priekšmeta daudzums( plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši). Preču pasūtījumi tiks
izdarīti pēc nepieciešamības. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt tabulā uzrādītos gada maksimālos
iepirkuma apjomus un cenu.
2.3. Cenā jāiekļauj preces cena, specifikācijā iekļauto preču piegādes izdevumi līdz Preiļu novada domei
Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā; visi nodokļi, kā arī citi izdevumi, ja tādi paredzami.
2.4. Pretendentam jānorāda piegādes laiks stundās (mazākā laika vienība ir viena stunda) no pasūtījuma
saņemšanas brīža, līdz piegādes brīdim.
2.5. Pretendentam jānorāda minimālais pasūtījuma apjoms vienā piegādes reizē latos (mazākā naudas
mērvienība ir viens lats).
2.6. Piedāvājumā jānorāda Pasūtījuma vienības cena - bez PVN un ar PVN, piemērojamās atlaides.
Kopsavilkumā jānorāda:
2.6.1. Iepirkuma līguma kopējā cena bez PVN, PVN un cena ar PVN;
2.6.2. Iepirkuma līguma kopējā cena bez PVN un cena ar PVN, ņemot vērā piemērojamo atlaidi, ja tāda ir.
3. Iepirkuma TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nosaukums
Papīrs A4 formāts
- balts
- svars 80g/m2 vai ekvivalents
- 500 lpp. pakā
Papīrs A3 formāts
- balts
- svars 80g/m2 vai ekvivalents
- 500 lpp. pakā
Papīrs A4 formāts
- krāsains,
- svars 80g/m2 vai ekvivalents
Papīrs A4 formāts
- krāsains,
- svars 160g/m2 vai ekvivalents
Glancēts fotopapīrs A4 formāts
- augstas kvalitātes balts;
- svars 120g/m2 vai ekvivalents
Matēts fotopapīrs A4 formāts
- augstas kvalitātes balts;
- svars 120g/m2 vai ekvivalents
Piezīmju līmlapiņas
- krāsas – asorti;
- formu un izmēru izvēle, tai skaitā izmēri 38x51 mm, 51x51 mm, 76x76 mm,
- ar līmslāni vienā malā;
- dažāds lapiņu daudzums
Piezīmju papīrs plastmasas kastītē (kubā):
- izmēri: 7,5x7,5mm , 90x90 mm ;
- krāsainas piezīmju lapiņas
Maiņa piezīmju papīram plastmasas kastītē:
- izmēri: 7,5x7,5mm , 90x90 mm ;
- krāsainas piezīmju lapiņas

Vienība
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Pašlīmējoši indeksi:
- papīra;
- četri blociņi neona krāsā;
- izmērs- 20x50mm;
- blociņā 40 indeksi.
Pašlīmējoši indeksi:
- plastikāta, caurspīdīgi;
- dažādi izmēri, tai skaitā 12x45mm, 20x50mm
Kancelejas grāmata A4 formāta
- svars 70 g/m2 vai ekvivalents;
- rūtiņu;
- vāks no bieza kartona
Burtnīca A5 formāts;
- 18, 36 lapas;
- rūtiņu.
Klade: A4 formāts
- lapas iešūtas ar skavām;
- dažāds lapu daudzums, tai skaitā 24 lp., 48 lp., 96 lp.15
Klade A5 formāts
- izmērs- 17x20 mm;
- lapas iešūtas ar skavām; rūtiņu;
- dažāds lapu daudzums, tai skaitā 24 lp., 48 lp., 96 lp.
Aploksne C4 formāts
- izmērs 229x324 mm;
- izgatavota no augstas kvalitātes balta papīra;
- pašlīmējoša, ar silikona lenti līmes aizsardzībai;
- ar drošības perforāciju.
Aploksne C5 formāts
- izmērs 162x 229 mm;
- izgatavota no augstas kvalitātes balta papīra;
- pašlīmējoša, ar silikona lenti līmes aizsardzībai;
- ar drošības perforāciju
Aploksne C6 formāts
- izmērs 114x162 mm;
- izgatavota no augstas kvalitātes balta papīra;
- pašlīmējoša, ar silikona lenti līmes aizsardzībai;
- ar drošības perforāciju.
Dokumentu caurumotājs:
- ar centrējošu lineālu A4, A5un A6 formātiem;
- attālums starp abiem caurumiem 80 mm;
Aukla dokumentu cauršūšanai:
- krāsa – balta, zila;
- kokvilnas, garums 100-200 m
Dokumentu brošēšanas kniedes:
- izmērs 5 mm;
- sakniedē līdz 15 lapām
Dokumentu skavotājs:
- ar metāla skavu padeves mehānismu;
- saskavo līdz 10, 25 lapām.
Skavas:
- izmērs 24/6 vai 26/6 vai 10 ,
- iepakojumā 1000 skavas vai ekvivalents
Dokumentu atskavotājs,
- atskavo dažāda izmēra skavas, nebojā papīru.
Ātršuvēji A4 formāts
- dažādu krāsas
Mape – reģistrs: A4 formāts
- platums 50 mm;
- ar piespiešanas mehānismu;
- ar pastiprinātu apakšējo daļu;
- polipropilēna iekšējā un ārējā apdare;
- krāsas – dažādas;
- uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti
Mape – reģistrs: A4 formāts
- platums 75 mm;
- ar piespiešanas mehānismu;
- ar pastiprinātu apakšējo daļu;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

- polipropilēna iekšējā un ārējā apdare;
- krāsas - dažādas
- uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti
Mape – reģistrs: A4 formāts
- platums 70-80 mm;
- ar piespiešanas mehānismu;
- ar pastiprinātu apakšējo daļu;
- polipropilēna iekšējā un ārējā apdare;
- krāsas - dažādas
- uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti
Mape ar piespiedēju: A4 formāts
- platums 35 mm;
- izgatavota no kartona, aplīmēta ar plastikāta plēvi;
- uz muguriņas caurspīdīga kabatiņa ar nomaināmu etiķeti.
Prospektkabata dokumentiem: A4 formāts
- causpīdīga, glancēta;
- izgatavota no poliprofilēna;
- vaļēja augšmala
- universāla perforācija
Prospektkabata dokumentiem: A4 formāts
- causpīdīga, matēta;
- izgatavota no poliprofilēna;
- vaļēja augšmala
- universāla perforācija
Pašlīpoša kabata CD/DVD :
- izmērs 220x305 mm;
- caurspīdīga;
- ar aizveramu atloku.
Mape – stūrītis: A4 formāts
- matēta;
- izgatavota no poliprofilēna;
- vaļēja augšējā un sānu mala
Mape – ātršuvējs: A4 formāts
- standarta ātršuvējs ar iešūšanas mehānismu;
- izgatavots no poliporfilēna;
- ar caurspīdīgu augšējo vāku;
- krāsas- dažādas
Mape ar piespiedēju: A4 formāts
- izgatavota no bieza kartona;
- ar piespiešanas mehānismu;
- muguriņas platums 18 mm;
- krāsas – dažādas.
Mape ar gumiju: A4 formāts
- izgatavota no poliprofilēna;
- ar trīs atlokiem un stūru gumijām;
- muguriņas platums 8-19 mm;
- krāsas – dažādas
Mape-planšete: A4 formāts
- izgatavota no neslīdošas plastmasas, pastiprinātu ar biezu kartonu;
- ar piespiedējmehānismu augšā;
- krāsas- dažādas
Arhīva mape dokumentu iešūšanai:
- izgatavota no bieza kartona;
- izmērs: 33x50 mm vai ekvivalents;
- krāsas – dažādas
Arhīva kārba:
- izgatavota no bieza kartona, salokama;
- izmēri dažādi (105x260x325 mm; 320x240x80 mm, 320x240x120 mm)
- krāsas – dažādas
Dokumentu sadalītājs: A4 formāts;
- izgatavots no plastikāta;
- ar krāsainiem neapdrukātiem šķirkļiem;
- izmērs 225x297mm;
- iepakojumā 10 sadalītāji;
- krāsas – dažādas
Dokumentu sadalītājs: A4 formāts
- izgatavots no plastikāta;
- satura rādītājs ar numerāciju Nr.1-Nr.12, Nr.1-Nr.31 no 130g/m2 bieza kartona;
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

- izmērs 225x297mm;
- iepakojumā 10 sadalītāji
Dokumentu bokss
- izgatavoti no polistirola;
- vertikāls A4 formāts
- dažādas krāsas;
- platums 75x310x272 vai ekvivalents
Dokumentu plaukts A4 formāts;
- izgatavots no polistirola;
- plaukti liekami viens uz otra;
- izmērs 250x337x70 mm;
- krāsas – dažādas
Pašlīmējošas uzlīmes:
- izmērs 210x148mm, 105x48 mm vai ekvivalents;
- krāsa- balta.
Teksta marķieris:
- slīps serdenis;
- lietojams uz visiem papīra tipiem;
- līnijas platums 1-5 mm;
- ātri žūstošs;
- krāsas - dažādas
Noturīgais marķieris:
- konisks serdenis;
- piemērots rakstīšanai uz CD, DVD un citām gludām virsmām;
- ātri žūstošs;
- neizsūst, atstājot marķieri bez vāciņa vairākas dienas ;
- līnijas platums 1mm;
- krāsa-melna.
Marķieris baltai tāfelei:
- konisks serdenis
- magnētiskā josla, kas ļauj marķieri piestiprināt pie tāfeles
- marķiera rakstu no tāfeles var notīrīt ar tāfeles tīrāmo sūkli;
- līnjas platums 3mm;
- krāsas - melns, zaļš, sarkans, zils
Flomasteri:
- serdeņu platums 2 mm;
- raksta garums 800 m;
- triecienizturīgs flomāstera gals;
- tinte uz ūdens bāzes;
- plastmasas iepakojums 6, 12, 24 krāsas.
Piespraudes dokumentu piestiprināšanai pie virsmas iepakojumā:
- papīra piestiprināšanai pie korķa virsmas;
- ar dažādu krāsu plastmasas galviņām.
Džēšgumija:
- izgatavota no dabiskām izejvielām;
- baltā krāsā;
- zīmuļa grafīta dzēšanai.
Korekcijas rolleris:
- sauss lentes korektors;
- lentes izmērs- 4,2mm x 8,5 m;
- krāsa – balta.
Korekcijas tepe:
- korekcijas šķidrums flakonā ar otiņu;
- uz spirta bāzes;
- ātri žūst uz virsmas;;
- tilpums 20 ml;
- krāsa – balta.
Lodīšu pildspalva:
- automātiska;
- plastmasas korpuss;
- izturīgs metāla klipsis;
- ūdens izturīga tinte, izgatavota uz ūdens bāzes;
- maināms serdenis;
- lodītes diametrs 05-07 mm;
- tinte – zila, melna, sarkana , zaļa
Pildspalva ar statīvu:
- lodīšu pildspalva;
- elestīgs plastmasas spirālveida vads;
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

- plastmasas korpuss;
- statīva apakšpusē neslīdoši spilventiņi;
- lodītes diametrs 0,7-0,8 mm;
- zila, melna tinte.
Gēla pildspalva:
- ar gumijas ielaidumu satvērienā;
- adatveida gals;
- līnija platums 0,5 – 07, mm;
- zila, melna, sarkana tinte
Mehāniskais zīmulis:
- caurspīdīgs plastmasas korpuss;
- ergonomiska gumijota satvēriena zona;
- pilnībā ievelkams gals;
- grafīta diametrs 0,3-0,5 mm;
- cietība – HB, nesatur PVC.
Serdenis mehāniskajam zīmulim:
- triecienizturīgs grafīts, nesatur PVC;
- grafīta diametrs 0,3-0,5 mm;
- cietība-HB;
- grafīta garums 60 mm;
- kastītē 40 serdeņi.
Zīmulis:
- augstas kvalitātes zīmulis;
- cietība – HB;
- noasināts;
- treicienizturīgs grafīts.
Zīmuļu asināmais:
- izgatavots no metāla;
- viena atvere;
- kvalitatīvs tērauda asmens.
Līmes zīmulis:
- augstas kvalitātes līmviela;
- nesatur šķīdinātāju; ātri žūst;
- nedeformē papīru;
- papīra, kartona līmēšanai;
- neatstāj traipus uz darba virsmas;
- tilpums 21g, 36 g vai ekvivalents
PVA līme:
- balta;
- līmē blīvu materiālu biezu papīru;
- nedeformē materiālu;
- mīksta plastmasas pudelīte ar vāciņā ierīkotu aplikatoru;
- bez smaržas;
- tilpums 10 ml.
Saspraudes papīram:
- izgatavotas no metāla;
- izmēri dažādi: 25 mm, 28 mm; 33 mm, 50 mm;
- kastīte 100 gab.
Kastīte spraudītēm:
- magnētiska;
- izmērs 63x63x 84 mm.
- krāsas - dažādas
Personas karte:
- izgatavota no caurspīdīga plastikāta;
- izmērs 54 x90 mm;
- horizontāla;
- ar metāla klipsi un spraužamadatu.
Saspiedējs papīram:
- izgatavots no metāla;
- izmēri dažādi: 15 mm; 19 mm, 25 mm, 32 mm, 41 mm, 51 mm;
- krāsas – dažādas
Šķēres:
- izgatavotas no nerūsējoša tērauda;
- asmeņa garums 18 cm, 21,3 cm;
- ergonomiski gumijoti rokturi.
Abpusēji līpoša līmlente:
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68.

69.

70.

- caurspīdīga;
- no abām pusēm līpoša līmlente ar līmvielas aizsargpapīra;
- izmērs; 29,5 x 8 cm;
- krāsa- balta;
- nedzeltē, mitrumizturīga;
- piemērota dažādu virsmu ciešai sastiprināšanai.
Līmlente:
- izgatavota no polipropilēna;
- izmēri dažādi: 50mm x66 m;12mmx33m, 19mmx33m
- krāsa – caurspīdīga.
Zīmogu spilventiņš:
- spilnevtiņš uzpildīts ar tinti;
- tintes krāsas- zila, violeta, melna;
- korpuss izgatavots no plastmasas;
- izmērs 50x90 mm.
Zīmogu tinte:
- uz ūdens bāzes;
- tintes krāsas: zila, violeta, melna;
- tilpums 25 ml.

71.

Lineāls:
- Izgatavots no plastmasas;
- garums 30, 50 cm;
- krāsa asorti

72.

Kalkulators:
- divpadsmit ciparu displejs;
- uzlādējams ar baterijām un gaismu;
- darbību pārbaude un korekcija pa soļiem;
- kvadrātsaknes un kopsummas aprēķināšanas funkcija

73.

Darījumu apliecinošas kvītis

74.

Pauspapīrs A4 formāts
- svars: 90 g/m2 , 100 g/m2
Ātršuvēja līstes
- pamatne no krāsaina plastikāta;
- metāla ātršuvējs;
- dokumentu sadalīšanai un iesiešanai reģistros;
- krāsas – dažādas
Apvāki iesiešanai formāts A4
- ādas imitācijas vāki iesiešanai;
- izgavatoti no kartona;
- biezums 250 g/m2;
- iepakojumā 100 gab.;
- krāsas-dažādas.
Universālas salvetes dažādu virsmu tīrīšanai (komplekts):
- piesūcinātas ar spirtu nesaturošu šķīdumu;
- komplektā 100 salvetes
DVD+R
- 16 x slim,
- inkjet pritable,
- ietilpība 4,7 GB ar vāciņu.
DVD+R
- 16 x,
- SPINDLE (10 gab.)
- inkjet pritable,
- ietilpība 4,7 MG
DVD+R
- 16 x,
- SPINDLE (10 gab.)
- ietilpība 4,7 MG
DVD+R
- 16 x,
- ietilpība 4,7 GB ar vāciņu.
CD+R
- 52 x slim,
- ietilpība 700 MB ar vāciņu.
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83.

CD+R
- 52 x slim,
- ietilpība 700 MB;
- SPINDLE (10 gab.)
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4. Līguma izpildes termiņš – 24 kalendārie mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Kontaktpersonas:
- Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr.nr. 65322766, e-pasts; inga.vilcane@preili.lv;
- Preiļu novada domes grāmatvede Marija Pīzele, tālr.nr.65322766, e-pasts: marija.pizele@preili.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

SASKAŅOTS:
Preiļu novada domes grāmatvede

Marija Pīzele
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