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LĪGUMS Nr. 113/2018 

Par restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu iegādi 

 

Rīgā, 2018. gada 14.novembrī 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, reģistrācijas Nr.90000076673, juridiskā adrese: 

Lāčplēša iela 106, Rīga, LV – 1003, (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Kultūras 

ministrijas 09.11.2018. rīkojumu nr.2.3-4-87rīkojas direktora pienākumu izpildītāja Ineta 

Auniņa, no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atildību „Sentios”, reģistrācijas Nr. 40103868193, juridiskā adrese: 

Pulkveža Brieža iela 3 - 4, Rīga, Latvija, LV-1010, (turpmāk – Piegādātājs), kuras vārdā 

saskaņā ar 2017.gada 28.decembra pilnvaru Nr.A-LV005 rīkojas pārdošanas menedžere Santa 

Getmančuka, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2018.gada 1.novembrī pieņemto lēmumu 

Nr. 6/2018 par iepirkuma „Restaurācijas specializētie darba galdi un iekārtas”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LNVM 2018/4, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums):   
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikumu), 

Tehnisko piedāvājumu Iepirkumā un Finanšu piedāvājumu (2.pielikumu) Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas piegādāt, montēt un uzstādīt Tehniskajā 

specifikācijā minētos iepirkuma priekšmetus vai to daļas (turpmāk – Prece): 

1.1.1. Darba galdus un atvilktņu blokus (iepirkuma priekšmeta 2. daļa). 

1.1.2. Laboratorijas velkmes skapjus (iepirkuma priekšmeta 6. daļa). 

1.1.3. Klimatisko kameru (iepirkuma priekšmeta 8. daļa). 

1.1.4. Laboratorijas galdus (iepirkuma priekšmeta 11. daļa). 

1.1.5. Skapjus (iepirkuma priekšmeta 12. daļa). 

1.1.6. Plauktu sistēmu (iepirkuma priekšmeta 16. daļa). 
 

2. Saistību izpildes kārtība 

2.1. Piegādātājs veic visus Līgumā noteiktos un pēc saviem ieskatiem nepieciešamos 

pasākumus Līguma sekmīgai izpildei, kā arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, 

ja nepieciešams - ieteikumus. 

2.2. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu Preces izgatavošanai nepieciešamo 

informāciju. 

2.3. Piegādātājs, veicot Preču montāžu un uzstādīšanu telpās, ievēro Pasūtītāja norādījumus. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka piegādātā 

Prece ir nekvalitatīva, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumu un pielikumā 

noteiktajām prasībām un Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem, paziņojot par to 

rakstiski Piegādātājam. 

2.5. Prece tiek piegādāta, montēta un uzstādīta Līguma izpildes vietā – Lāčplēša ielā 106, 

Rīgā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītājam par attiecīgās Preces 

piegādes vietu, kā arī montāžas un uzstādīšanas prasībām. 

2.6. Preces piegādes, montāžas un uzstādīšanas laiku Puses savstarpēji saskaņo. 

2.7. Precēm, kuras atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, netiek montētas un uzstādītas, 

Piegādātājs iesniedz detalizētu Preces montāžas instrukciju. 
 

3. Līguma izpildes termiņi un preces pieņemšanas kārtība 
3.1. Pusēm vienojoties, Preces var piegādāt, montēt un uzstādīt pa daļām. 

3.2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi, montāžu un uzstādīšanu Pasūtītājam līdz 

2018.gada 21.decembrim.  
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3.3. Ar Preču pavadzīmes parakstīšanu no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs apliecina Preču 

saņemšanu. 

3.4. Ar abpusēju Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, Puses apliecina 

saņemtās Preces montāžu un uzstādīšanu Pasūtītāja telpās. 

3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces montāžas un uzstādīšanas darbu 

pabeigšanas pārbauda uzstādītās Preces kvalitāti un atbilstību Līguma un Tehniskās 

specifikācijas noteikumiem, un paraksta Preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai, 

konstatējot neatbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem un prasībām, 

iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu. 

3.6. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Piegādātājs novērš atteikumā minētos trūkumus 

un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs 3 

(trīs) darba dienu laikā neiesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu par attiecīgā 

dokumenta parakstīšanu, dokuments tiek uzskatīts par parakstītu no Pasūtītāja puses. 

3.7. Par Preču pavadzīmes un Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu ir 

uzskatāma diena, kad to no savas puses ir parakstījis Pasūtītājs. 
 

4. Līguma kopējā summa un samaksas kārtība 

4.1. Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) 

(turpmāk - PNV) ir EUR 87 832.69 (astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit 

divi eiro, 69 centi), kuru veido: 

4.1.1. Līgumcena (summa bez PVN) ir EUR 72 589.00 (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit deviņi eiro, 0 centi). 

4.1.2. PVN 21% ir EUR 15 243.69 (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit trīs eiro, 69 

centi). 

4.2. Līguma kopējā summā ietilpst maksa par Preci, tās piegādi, montāžas un uzstādīšanas 

izmaksas tām Precēm, kurām tā ir paredzēta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, 

nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus. 

4.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par katras Preces piegādi 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc katras atsevišķu Preču piegādes, montāžas un uzstādīšanas, ko apstiprina savstarpēji 

parakstīta Preču pavadzīme un pieņemšanas – nodošanas akts, vai Precēm, kurām 

uzstādīšana un montēšana nav paredzēta – Preču pavadzīme.  

4.4. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu 

kontu kredītiestādē. 

4.5. Līguma kopējā summa var mainīties, ja tiek mainīta PVN procentu likme vai uz PVN 

noapaļošanas rēķina. 
 

5. Kvalitāte un garantijas termiņš 

5.1. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

(1.pielikums) norādītajām prasībām un citai Pasūtītāja iesniegtajai dokumentācijai, 

Piegādātāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem. 

Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem atpakaļ un apmaina pret kvalitatīvu Preci. 

5.2. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas termiņš tiek 

aprēķināts no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Precēm, kam 

Tehniskajā specifikācijā nav paredzēta montāža un uzstādīšana, garantijas termiņš tiek 

aprēķināts no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

5.3. Ja Līguma 5.2.norādītajā garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē saņemtās Preces 

trūkumus, defektus un/vai neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs iesniedz 

rakstveida pretenziju Piegādātājam, norādot Preces trūkumus un defektus. 

5.4. Pēc 5.3.punktā minētās rakstveida pretenzijas saņemšanas Piegādātājam ir pienākums 5 

(piecu) darba dienu laikā novērst visus pretenzijā norādītos defektus un trūkumus par 

saviem līdzekļiem. 

5.5. Ja Līguma 5.4.punktā norādītajā termiņā Preces defektus un trūkumus nav iespējams 

novērst, tad Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 
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(trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, piegādāt 

Pasūtītājam jaunu Preci, kas atbilst Līguma noteikumiem un kvalitātes prasībām. 

5.6. Par Preces trūkumiem un defektiem nav uzskatāmi tādi, kas radušies Preces nepareizas 

lietošanas rezultātā. 
 

6. Pušu atbildība 

6.1. Puses viena pret otru ir pilnīgi atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi, 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi tādā kārtībā, kā to paredz Līgums un Latvijas 

Republikas spēkā esošie normatīvie akti.  

6.2. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus, ja tie 

radušies vienas Puses vai tās darbinieku darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

6.3. Par Līgumā ietverto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru piegādes 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

6.4. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% 

apmērā laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

laikā nesamaksātās summas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas radusies sakarā ar Līgumā 

ietverto saistību pārkāpumu. 

6.6. Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai 

bojāeju pāriet Pasūtītājam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajās telpās 

un Puses ir savstarpēji parakstījušas Preču pavadzīmi. 

6.7. Par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo personu, 

Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta vadītāju Mārtiņu Strautiņu, e-pasta 

adrese: Martins.Strautins@lnvm.lv; tālr. Nr.: +371 67356086. 

6.8. Par Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs pilnvaro atbildīgo personu, 

pārdošanas menedžeri Santu Getmančuku, e-pasta adrese: 

Santa.Getmancuka@sentios.eu, tālr. Nr.: +371 23773155. 
 

7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara 

darbība, nemieri vai valsts varas institūciju izdoti normatīvie akti, lēmumi, kas tieši 

ierobežo Pušu saistību izpildi. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem 

atsaucas. 

7.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē par 

to otru Pusi. 

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto 

saistību izpildes termiņu. 
 

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana 

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, t.i. 2018.gada 14.novembrī. 

8.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo Līguma saistību pilnīgai izpildei. 

8.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos un pēc Pušu 

rakstiskas vienošanās. 

8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos gadījumos. 

8.5. Līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja kāda no Pusēm pilnībā vai daļēji nepilda Līguma 

saistības, brīdinot par to rakstveidā otru Pusi un pievienojot attiecīgus pierādījumus par 

Līguma saistību neizpildi.  
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8.6. Ja pēc Līguma 8.5.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā 

Līguma pārkāpums netiek novērsts vai ja Puses nevienojas par citu termiņu Līguma 

noteikumu pārkāpuma novēršanai, Līgums var tikt izbeigts ar Puses rakstveida 

paziņojumu otrai Pusei, par Līguma izbeigšanu paziņojot vismaz 10 (desmit) darba 

dienas iepriekš. 

8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa Publisko 

iepirkumu likuma 64.pantā minētajos gadījumos un kārtībā. 
 

9. Citi noteikumi 

9.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risinās pārrunu 

ceļā. Gadījumā, ja tas neizdodas, Puses risina radušos strīdus un nesaskaņas Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses ieguvušas viena 

no otras Līguma izpildes gaitā, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

9.3. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sagatavojami rakstveidā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā 

noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji.  

9.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā 

informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu 

numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, par Līguma izpildes kontroli 

atbildīgās kontaktpersonas nomaiņu, kā arī par grozījumiem nozīmēto pārstāvju 

kontaktinformācijā. 

9.5. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgās kontaktpersonas nomaiņu paziņojumu var 

nosūtīt vēstules veidā, pa e-pastu vai sazināties telefoniski. Informācija, kas ir būtiska 

šā Līguma izpildē, nododama rakstveidā. 

9.6. Jebkurš rakstveida paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc tā nosūtīšanas. 

9.7. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par 

zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei. 

9.8. Līgums ar 3 (trīs) pielikumiem sagatavots latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) 

lapas, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa 

vienam Līguma eksemplāram. 

9.9. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

9.10. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 10 (desmit) lapām. 

9.11. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām. 

9.12. 3.pielikums – 2017.gada 28.decembra pilnvaras Nr.A-LV005 kopija uz 1 (vienas) lapas. 

 

Pasūtītājs: 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

 

Juridiskā adrese: 

Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV – 1003 

reģ. Nr. LV 90000076673 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV25TREL2220549006000 

Piegādātājs: 

SIA “Sentios” 

 

Juridiskā adrese: 

Pulkv. Brieža iela 3 - 4, Rīga, Latvija, LV-1010 

Reģ. Nr. 40103868193 

Banka: AS “Citadele banka” 

Kods: PARX LV22 

Konta Nr.: LV72PARX0016474540001 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

/personiskais paraksts/ 

_______________________________ 

/Ineta Auniņa/ 

Latvijas Nacionālais vēstures muzeja  

Direktora p.i. 

/personiskais paraksts/ 

________________________________ 

/Santa Getmančuka/ 

Pārdošanas menedžere  
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1.pielikums 

Pie 2018.gada 14.novembra 

līguma Nr. 113/2018 

 

Tehniskā specifikācija 

Iepirkuma priekšmeta II daļa - Darba galdi un atvilktņu bloki 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 

2. Darba galds 1 

 

Augstums – 

regulējams (± 800 

mm) 

Garums – 1500 mm 

± 50 mm 

Platums - 800 mm 

± 50 mm 

Darba galda izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, 

darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm 

bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu 

pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, 

pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu 

izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu 

detaļu apstrādei 

 

24 gab. 

Darba galds 2 

 

Augstums – 

regulējams (± 800 

mm) 

Garums – 1500 mm 

± 50mm 

Platums - 800 mm 

± 50 mm 

 

Darba galda izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, 

darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm 

bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu 

pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, 

pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu 

izvēle), darbagalds vismaz 150 kg smagu 

detaļu apstrādei, darbagalds aprīkots ar 2 

grozāmiem riteņiem un 2 grozāmiem 

riteņiem ar bremzēm. 

 

8 gab. 

Darba galds 3 

 

Augstums – 

regulējams (± 800 

mm) 

Garums – 2000 mm 

± 50mm 

Platums – 800 mm 

± 50 mm 

 

Darba galda izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, 

darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm 

bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu 

pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, 

pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu 

izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu 

detaļu apstrādei 

 

8 gab. 

Darba galds 4 

 

Augstums – 

regulējams (± 800 

mm) 

Garums – 2000 mm 

± 50 mm 

Platums – 800 mm 

± 50 mm 

 

Darba galda izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, 

darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm 

bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu 

pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, 

pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu 

izvēle), darbagalds vismaz 150 kg smagu 

detaļu apstrādei, darbagalds aprīkots ar 2 

3 gab. 
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grozāmiem riteņiem un 2 grozāmiem 

riteņiem ar bremzēm. 

 

Darba galds 5 

 

Augstums – 

regulējams ±800 

mm 

Garums – 2500 mm 

± 50 mm 

Platums – 800 mm 

± 50 mm 

 

Darba galda izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, 

darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm 

bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu 

pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, 

pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu 

izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu 

detaļu apstrādei 

 

2 gab. 

Atvilktņu bloks  

Augstums 550 mm 

± 50 mm 

Dziļums – ap 600 

mm ± 50 mm 

Platums – ne mazāk 

kā 400 mm ± 50 

mm 

 

Atvilktņu bloka izmantošanas mērķis - 

restauratoru personāla darba galdu 

aprīkošanai – sīko instrumentu un 

dokumentācijas glabāšanai. 

 

Speciālo prasību apraksts: Lamināta skapis 

(ne mazāk kā 3 toņu izvēle) ar četrām 

atvilktnēm. Atvilktņu bloks aprīkots ar 

centrālo slēdzeni. Komplektā iekļautas divas 

atslēgas. Atvilktnes aprīkotas ar lodīšu 

vadulēm. Atvilktņu skapis aprīkots ar 

ritenīšiem, divi no tiem ir fiksēti.  

 

19 gab. 

Darba galds ar 

regulējamu 

slīpumu 

 

Darba virsmas 

izmēri 2000 x 1500 

mm  ± 50 mm 

Augstums 

regulējams 

750  ± 50 mm 

Darba galda izmantošanas mērķis:  

gleznu restaurācija. 

Speciālo prasību apraksts: Stabils metāla 

karkass 

ar ķīmiski izturīgu pārklājumu.  

Darbagalds mobils uz gumijas riteņiem ar  

fiksatoru. Darba virsma – plastikāta (PE) 

plate. Darba virsmas augstums horizontālā 

stāvoklī ±750 mm. Augstums un slīpums 

regulējams elektromehāniski, bez 

grūdieniem, sasniedzot līdz 900 slīpuma 

leņķi. Lejup vērstai malai jābūt ar vismaz 

100 mm atbalstu, kas notur gleznu. Galda 

nestspēja vismaz 150 kg. 
Tehniskie parametri un funkcionalitāte 

līdzvērtīga RESKO multifunkcionālam darba 

galdam 

1 gab. 
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Iepirkuma priekšmeta VI daļa – Laboratorijas velkmes skapji 

 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 

6. Laboratorijas 

velkmes skapis 1 

Augstums 2400 ± 

20 mm 

Garums 1200 mm ± 

20 mm 

Dziļums 900 ± 20 

mm 

  

  

  

 

Velkmes skapja izmantošanas mērķis: 
Restauratoru personāla darba nodrošināšanai 

Speciālo prasību apraksts: Skapja 

konstrukcija (atbilst EN 14175) izgatavota 

no augstas kvalitātes tērauda rāmja, kurš 

pārklāts ar pulverkrāsojumu, lai nodrošinātu 

ķīmisko izturību. Darba virsma 900 mm ± 20 

mm augstumā, izgatavota no monolītas 

keramikas ar vismaz 5 mm apmali, kas 

izturīga (tuvu 100%) pret koncentrētām 

skābēm, sārmiem, organiskiem šķīdinātājiem 

un augstu temperatūru (atbilst EN 10545-

13). Virsmai jābūt viegli kopjamai un 

dezinficējamai. Velkmes skapja iekšējās 

sienas pārklātas ar materiālu, kas ir termiski 

un ķīmiski izturīgs pret izgarojumiem 

(atbilst EN 10545-13). 

Logu rāmji un paneļi izgatavoti no 

alumīnija, kas pārklāts ar pulverkrāsu. 

Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm 

un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvaru 

sistēmu, lai priekšējo logu iespējams 

novietot jebkurā augstuma pozīcijā. Atsvaru 

sistēmai jāatrodas velkmes skapja 

aizmugurējā daļā. Velkmes skapja darba 

telpas aizmugures sienā jāatrodas vismaz 

divām servisa durvīm 300x300 mm, lai 

piekļūtu komunikācijām (ūdens, elektrība, 

atsvari). Virs pārvietojamā loga rāmja 

uzstādīts caurspīdīgs panelis. 

Velkmes skapja darba virsmas labajā pusē 

jābūt iebūvētai keramiskai izlietnei vismaz 

295x145x165 mm, jāatbilst DIN 28062 

standarta prasībām. Izlietne aprīkota ar 

ķīmiski izturīgiem poliopropilēna sifoniem 

un caurulēm. Virs izlietnes jābūt ūdens 

izvadam ar ūdens spiediena izturību 10 Bar, 

atbilst DIN 12898. 

Virs darba telpas griestos jābūt spiedienu 

samazinošam vārstam. Velkmes skapis 

aprīkots ar apgaismojumu. Gaismeklim jābūt 

ārpus darba telpas, no darba telpas 

norobežotam ar gaismu caurlaidīgu paneli. 

Zem darba virsmas jābūt reaģentu 

uzglabāšanas skapim visā velkmes skapja 

garumā starp metāla kājām, kas pievienots 

ventilācijai. Skapis, plaukti, durvis un eņģes 

6 gab. 
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izgatavotas no ķīmiski izturīga materiāla. 

Durvju atvēršanās leņķis vismaz 2500. 

Zem darba virsmas, priekšējā panelī jābūt 

vismaz 4 rozetēm (220V, 16A). Panelim 

jābūt sadalītam blokos ar iespēju tos izņemt 

un aprīkot ar papildus komunikāciju 

komponentēm. 

Skapja aizmugurē ir jābūt izvadiem, lai skapi 

varētu pieslēgt komunikācijām – ūdensvads, 

kanalizācija, elektrība. 

 

Iepirkuma priekšmeta VIII daļa – Klimatiskā kamera 

 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 

8. Klimatiskā 

kamera 

Augstums 1000 ± 

50 mm, garums –

800 mm ± 50, 

Platums – 600 mm 

± 50 mm. 

Kameras izmantošanas mērķis – ādas, 

papīra un pergamenta objektu mitrināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: stabils metāla 

pamatnes karkass, uz kura balstās nosūces 

galda plate ar perforāciju, “acu” diametrs 1,5 

– 2,5 mm. Karkass aprīkots ar 2 grozāmiem 

riteņiem un 2 grozāmiem riteņiem ar 

bremzēm. Darba virsmas augstums vismaz 

960 mm. Uz virsmas kupols, izgatavots no 6 

mm akrila – 800 mm x 600 mm x 330 mm. 

Kupola izmēriem jābūt saskaņotiem ar darba 

virsmas izmēriem. Mitruma kamera aprīkota 

ar regulējamu tvaika padevi un regulējamu 

spiedienu/vakuumu kamerā. Mitruma 

līmenis kamerā 50% līdz 99% RH. Kopējais 

svars nepārsniedz 30 kg. 
Tehniskie parametri un funkcionalitāte 

līdzvērtīga PEL-Humidity Dome 

1 gab. 

 

Iepirkuma priekšmeta XI daļa – Laboratorijas galdi 

 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 

11. Centrālais 

laboratorijas galds 

 

Augstums 900 ± 

40mm 

Galda izmantošanas mērķis – restauratoru 

personāla darba nodrošināšanai. 

 

Speciālo prasību apraksts: Darba virsma 

Funder Max Max Resistence2 Birch Grey 

0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 

3 gab. 
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Darba virsma 3100 

x 1500 ± 20mm 

vismaz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba 

virsmai ir jābūt vienlaidus gludai, ķīmiski 

izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt 

noapaļotiem. 

Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots 

no augstas kvalitātes tērauda vismaz 

30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam 

ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas 

tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. 

Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm 

robežās. Galda rāmja daļas – kājas, darba 

virsmas nesošie rāmji un savienojošie 

elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju 

elementi metināti. Vidējā apakšējā un abās 

sānu daļās jābūt nosedzošiem paneļiem. 

Centrālam galdam jābūt aprīkotam ar 4 

zemgalda skapīšiem galda galos, katrā pusē 

2 un galda vidusdaļā jābūt brīvai darba 

vietai. 2 zemgalda skapīšiem jābūt ar 2 

atvilktnēm, 2 durvīm un plauktiem ar 

augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 

mm). Skapīšu kopējam garumam jābūt 

vismaz 800mm. Diviem skapīšiem jābūt ar 5 

atvilktnēm, 1 durvīm un plauktiem ar 

augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 

mm) un kopējo garumu vismaz 800mm. 

Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar 

polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās 

leņķim vismaz 2500. 

Centrālais 

laboratorijas galds 

ar izlietni 

 

Augstums 900 ± 

40mm 

Garums 3100 ± 20 

mm, platums 1500 

± 20mm 

Izlietnes modulis – 

1500x750x900 mm 

Galda izmantošanas mērķis – ķīmiskās 

izpētes personāla darba nodrošināšanai. 

 

Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 

14727, 13150 un 14056. Darba virsma 

Funder Max Max Resistence2 Birch Grey 

0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 16 

līdz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba 

virsmai ir jābūt gludai, gaiši pelēkā 

vienmērīgā (bez raibumiem) tonī, ķīmiski 

izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt 

noapaļotiem. 

Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots 

no augstas kvalitātes tērauda vismaz 

30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam 

ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas 

tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. 

Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm 

robežās. Galda rāmja daļas – kājas, darba 

virsmas nesošie rāmji un savienojošie 

elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju 

elementi metināti. Centrālā galda 

aizmugurējā sānu daļā jābūt nosedzošiem 

paneļiem. 

1 gab. 



10 

Centrālam galdam jābūt aprīkotam ar 4 

zemgalda skapīšiem galda galos, katrā pusē 

2 un galda vidusdaļā jābūt brīvai darba vietai 

(darba vietas platums vismaz 1000mm). 

Diviem zemgalda skapīšiem jābūt 

aprīkotiem ar 1 atvilktni, 1 durvīm un 

plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne 

lielāks par 50 mm). 2 skapīšiem jābūt ar 4 

atvilktnēm. Atvilktnēm un durvīm jābūt 

aprīkotām ar polipropilēna rokturiem un 

durvju atvēršanās leņķim vismaz 2500. 

Centrālajam galdam vidusdaļā visā garumā 

līdz izlietnes modulim jābūt aprīkotam ar 

divām komunikāciju kolonām, katrai no tām 

jābūt ar 2 plauktiem no katras puses. 

Komunikāciju kolonnu konstrukciju 

augstums vismaz 855 mm, katra kolonna 

aprīkota ar 2 dubultajām rozetēm (220V, 

16A) no katras puses (kopā 8 dubultās 

rozetes). Katras kolonnas vidusdaļā jābūt 

vienam aukstā ūdens maisītājam (ūdens 

spiediena izturība 10 Bar), kas atbilst EN 

13792, skaņas kontrolei ūdens plūsmas laikā 

jāatbilst DIN 12898. Ūdens maisītājam jābūt 

ar 2 izvadiem un rokturiem, kas vērsti katrs 

uz savu pusi. Zem laboratorijas ūdens 

maisītājiem jābūt izvietotām keramiskajām 

izlietnēm 295x145x165mm ± 15mm. 

Augšējam plauktam jābūt ar augstuma 

regulācijas iespēju atsevišķi katrai pusei 

(solis ±40mm). Komunikāciju kolonnai 

jābalstās uz stabilām metāla kājām, kas 

pārklātas ar atbilstoša toņa ķīmiski izturīgu, 

pulverkrāsojumu. 

Centrālajam galdam jābūt aprīkotam ar 

izlietnes moduli, kura darba virsmas labajā 

pusē iemontēta laboratorijas keramiska 

izlietne ar izmēru vismaz 445x445x265mm. 

Izlietnei jābūt aprīkotai ar aukstā, karstā 

ūdens maisītāju ar vienu garu rokturi. Ūdens 

maisītāja augstums ne mazāks par 390 mm 

(jāatbilst EN 13792). Ūdens maisītāja 

cauruļu savienojuma uzgalim jāatbilst DIN 

12898. Izlietnei jābūt aprīkotai ar 

polipropilēna caurulēm un sifonu. Pie 

izlietnes uz darba virsmas jābūt izvietotai 

acu drošības dušai ar plūsmas kontroles 

mehānismu, kas novērš bīstami lielu ūdens 

spiedienu (jāatbilst DIN EN 15154). Acu 

dušas vada garumam jābūt vismaz 1500mm. 

Izlietnes moduļa skapja korpusa materiālam 

jāatbilst P2 klasei. Izlietnes modulim jābūt ar 
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3 durvīm, kurām ir polipropilēna rokturi un 

durvju eņģu atvēršanās leņķis vismaz 2500. 

Laboratorijas L 

formas galds 

 

Augstums 900mm 

± 40 mm, 

Platums 

600/600mm±20mm 

Garums 1200/2200 

mm ± 20 mm 

Galda izmantošanas mērķis – ķīmiskās 

izpētes personāla darba nodrošināšanai. 

 

Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 

14727, 13150 un 14056. Darba virsma 

Funder Max Max Resistence2 Birch Grey 

0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 16 

līdz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba 

virsmai ir jābūt gludai, gaiši pelēkā 

vienmērīgā (bez raibumiem) tonī, ķīmiski 

izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt 

noapaļotiem. 

Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots 

no augstas kvalitātes tērauda vismaz 

30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam 

ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas 

tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. 

Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm 

robežās. 

Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas 

nesošie rāmji un savienojošie elementi 

savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi 

metināti. Galdam jābūt aprīkotam ar 2 

zemgalda skapīšiem visā galda garumā. 

Vienam skapītim 2 atvilktnes un 2 durvis ar 

regulējamiem plauktiem (regulējuma solis ne 

lielāks par 50 mm). Otram skapītim (L 

formas) jābūt ar 2 durvīm un regulējama 

augstuma plauktu. Atvilktnēm un durvīm 

jābūt aprīkotām ar polipropilēna rokturiem 

un durvju atvēršanās leņķim vismaz 2500. 

1 gab. 

Laboratorijas 

galdu komplekts 

ar komunikāciju 

kanālu 

Augstums 900 ± 

40mm 

Garums 2500 ± 20 

mm,  

platums 600 ± 

20mm 

 

Galdu izmantošanas mērķis – restauratoru 

personāla darba nodrošināšanai. 

Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 

14727, 13150 un 14056. Galdu komplektam 

jāsastāv no diviem atsevišķiem galdiem, 

katra galda garumam jābūt 1250 mm. Jābūt 

iespējai galdus pēc izvēles novietot gan 

blakus, gan atsevišķi. 

Darba virsma Funder Max Max Resistence2 

Birch Grey 0741 vai ekvivalents, virsmas 

biezums 16-19 mm (atbilst EN 438-4). 

Darba virsmai ir jābūt gludai, ķīmiski 

izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt 

noapaļotiem. 

Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots 

no augstas kvalitātes tērauda vismaz 

30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam 

ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas 

tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. 

4 gab. 
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Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm 

robežās. 

Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas 

nesošie rāmji un savienojošie elementi 

savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi 

metināti. Galdu komplektam jābūt aprīkotam 

ar 2 zemgalda skapīšiem visā galda garumā. 

Vienam skapītim jābūt ar 2 atvilktnēm, 2 

durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju 

(solis ne lielāks par 50 mm) un otram jābūt 

ar 2 durvīm un plauktiem ar augstuma 

regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm). 

Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar 

polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās 

leņķim vismaz 2500. 

Galdu komplektam visā garumā jābūt 

aprīkotam ar 2 komunikāciju kolonnām 

(katram galdam 1 kolonna), katrai no tām 2 

plaukti. Komunikāciju kolonnu konstrukciju 

augstums vismaz 855 mm. Augšējam 

plauktam jābūt ar augstuma regulācijas 

iespēju (solis ± 42 mm). Katra komunikāciju 

kolonna aprīkota ar 2 dubultajām rozetēm 

(220V, 16A). Kolonnai jābalstās uz augstas 

kvalitātes metāla kājām, kas pārklātas ar 

ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. 

Laboratorijas 

galds 

Augstums 900 ± 

40mm 

Garums 800 ± 20 

mm,  

platums 600 ± 

20mm 

  

 

Galdu izmantošanas mērķis – restauratoru 

personāla darba nodrošināšanai. 

Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 

14727, 13150 un 14056. Galda “H” formas 

metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes 

tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram 

jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu 

pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks 

RAL 7035 vai ekvivalents. Rāmja kāju 

augstums ir regulējams ± 40mm robežās. 

Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas 

nesošais rāmis un savienojošie elementi 

savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi 

metināti. 

Darba virsma izgatavota no kokskaidu 

plātnes vismaz 19mm, pārklātas ar 

melamīnu, malas pārklātas ar vismaz 2mm 

biezu ABS (jāatbilst P2 klasei). 

   

6 gab. 

  

 

Iepirkuma priekšmeta XII daļa – Skapji 

 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 
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12. Paraugu skapji 

Augstums 1850 ± 

50 mm, 

platums  900 ± 20 

mm, dziļums 500 ± 

20 mm 

Paraugu skapja izmantošanas mērķis: 
Stikla trauku un ķīmisko paraugu glabāšana 

Speciālo prasību apraksts: skapji 

izgatavoti no augstspiediena laminētas 

skaidu plates ar PVC vai analogu malu 

apdari ar 2 rūdītā stikla (5mm) durvīm 

augšējā daļā un 2 lamināta durvīm. Durvju 

atvērums vismaz 1800, durvīs cilindriskā 

atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, 

skapis aprīkots ar 3 pārvietojamiem 

plauktiem augšējā, stiklotajā sekcijā un 2 

pārvietojamiem plauktiem apakšējā sekcijā. 

Plauktu regulēšanas solis ne lielāks par 50 

mm; 

5 gab. 

Instrumentu 

skapis 

 

Augstums – 1900 

mm ± 50 mm. 

Dziļums – ne 

mazāk kā 500 mm 

Platums – 1000 ± 

50 mm 

 

 

 

 

 

  

Instrumentu skapja izmantošanas mērķis: 
tehniskā personāla darba nodrošināšanai 

 

Speciālo prasību apraksts: no tērauda 

loksnēm ar biezumu ne mazāk kā  0,8 mm 

metināts korpuss, ar 2 durvīm, eņģes ļauj 

durvis atvērt 180 grādos,  durvīs cilindriskā 

atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, 

skapis aprīkots ar – 1) 4 pārvietojamiem 

plauktiem (katra plaukta kravnesība ne 

mazāk par 60 kg), plaukta regulēšanas solis 

ne lielāks par 30 mm; 2) ar polipropēna vai 

tam analoga materiāla 8 kastītēm ar 

izmēriem 400mm x 230mm x 150 mm, 8 

kastītēm ar izmēriem 200mm x 150mm x 

105 mm un 3 kastītēm ar izmēriem 400mm x 

310mm x 150mm; skapis ar līmeņojama 

iespējām nelīdzenas grīdas gadījumā, metāla  

apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā 

krāsā ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle). 

 

3 gab. 
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Iepirkuma priekšmeta XVI daļa – Plauktu sistēma 

 

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 

2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā. 

16. Plauktu sistēma  

 

Augstums 2000mm 

± 50 mm, 

Garums – 1500 

mm ± 20 mm, 

Dziļums – 600mm 

± 20 mm 

Plauktu izmantošanas mērķis – 

restaurācijas materiālu - kartonu un papīra 

ruļļu glabāšanai. 

 

Speciālo prasību apraksts: stabils metāla 

karkass ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu 

( ne mazāk kā 3 toņu izvēle) veidots no 

statņiem ar balsta pēdām un plauktus 

nesošām sijām. Četri plaukti ar maināmu 

augstumu (soļa garums 50 mm). Plaukti 

stiprināmi uz āķiem bez skrūvēšanas, lai 

nodrošinātu vieglu attāluma maiņu starp 

plauktiem Katra plaukta nestspēja  

± 300 kg. Plauktu izliekums pie vienmērīgas 

virsmas noslodzes nav pieļaujams. Plauktu 

sistēmas sāni aprīkoti ar sānu nosegpaneli. 

1 gab. 

 

 

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz darba galdu un iekārtu uznešana attiecīgajā 

stāvā 50 (piecdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Neuzstādītajiem darba galdiem un 

iekārtām jāpievieno detalizēta montāžas instrukcija 
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2..pielikums 

Pie 2018.gada 14.novembra 

līguma Nr. 113/2108 

Finanšu piedāvājums 

 

Iepirkuma priekšmeta II daļa - Darba galdi un atvilktņu bloki: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā. 

  
KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta II daļa 

- Darba galdi un atvilktņu bloki: 

Cena EUR bez PVN – 24398,00 (Divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi 

eiro un 00 centi) 

21% PVN – 5123,58 (pieci tūkstoši simtu divdesmit trīs eiro un 58 centi) 

Cena EUR ar PVN – 29521,58 (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro 

un 58 centi) 
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2. 

Darba galds 1 

( Ronka SNT1 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

 

24 282,00 6768,00 

Darba galds 2 

( Ronka SNT2 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

8 350,00 2800,00 

Darba galds 3 

( Ronka SNT3 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

8 330,00 2640,00 

Darba galds 4 

( Ronka SNT4 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

3 420,00 1260,00 

Darba galds 5 

( Ronka SNT5 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

2 380,00 760,00 

Atvilktņu bloks 

( Ronka SNT6 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām) 

19 130,00 2470,00 

Darba galds ar regulējamu 

slīpumu 

 (RESKO multifunkcionāls darba 

galds Item no.: 7504250) 

 

1 7700,00 7700,00 
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Iepirkuma priekšmeta VI daļa - Laboratorijas velkmes skapis: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.  

 

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta VI daļa 

- Laboratorijas velkmes skapis: 

Cena EUR bez PVN – 23958,00 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi 

eiro un 00 centi) 

21% PVN - 5031,18 (pieci tūkstoši trīsdesmit viens eiro un 18 centi) 

Cena EUR ar PVN - 28989,18 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi 

eiro un 18 centi) 
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6. 

Laboratorijas velkmes skapis 

(  POLFLEX Dygestoria ) 

 

6 3993,00 23958,00 
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Iepirkuma priekšmeta VIII daļa - Klimatiskā kamera: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.  

 

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta VIII 

daļa - Klimatiskā kamera: 

Cena EUR bez PVN – 1990,00 (tūkstots deviņi simti deviņdesmit eiro un 00 centi) 

21% PVN - 417,90 (četri simti septiņpadsmit eiro un 90 centi) 

Cena EUR ar PVN - 2407,90 (divi tūkstoši četri simti septiņi eiro un 90 centi) 
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8. 

Klimatiskā kamera  

( PEL-Humidity Dome) 

 

1 1990,00 1990,00 
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Iepirkuma priekšmeta XI daļa - Laboratorijas galdi: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.  

 

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta XI daļa 

- Laboratorijas galdi: 

Cena EUR bez PVN – 19574,00 (Deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri 

eiro un 00 centi) 

21% PVN – 4110,54 (četri tūkstoši simtu desmit eiro un 54 centi) 

Cena EUR ar PVN – 23684,54 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit četri  eiro 

un 54 centi) 
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11. 

Centrālais laboratorijas 

galds    

(  Sentios SNT801 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

3 2497,00 7491,00 

Centrālais laboratorijas 

galds ar izlietni 

 (  Sentios SNT802 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

1 3333,00 3333,00 

Laboratorijas L formas galds 

(  Sentios SNT803 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

1 3110,00 3110,00 

Laboratorijas galdu 

komplekts ar komunikāciju 

kanālu 

(  Sentios SNT804 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

4 777,00 3108,00 

Laboratorijas galds 

 (  Sentios SNT805 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

6 422,00 2532,00 
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Iepirkuma priekšmeta XII daļa - Skapji: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.  

 

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta XII 

daļa - Skapji: 

Cena EUR bez PVN – 2475,00 (Divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 00 

centi) 

21% PVN – 519,75 (pieci simti deviņpadsmit eiro un 75 centi) 

Cena EUR ar PVN – 2994,75 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri eiro un 75 

centi) 
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12. 

Paraugu skapji 

(  Sentios SNT300 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

5 330,00 1650,00 

Instrumentu skapis 

( Sentios SNT301 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

3 275,00 825,00 



20 

Iepirkuma priekšmeta XVI daļa - Plauktu sistēma: 

 

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja 

tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.  

 

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam Iepirkuma priekšmeta XVI 

daļa - Plauktu sistēma: 

Cena EUR bez PVN – 194,00(simtu deviņdesmit četri eiro un 00 centi) 

21% PVN – 40,74 (četrdesmit eiro un 74 centi) 

Cena EUR ar PVN – 234,74 (divi simti trīsdesmit četri eiro un 74 centi) 
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16. 

Plauktu sistēma  

(  Sentios SNT601 ražots saskaņā ar 

klientu prasībām  ) 

 

1 194,00 194,00 


