
Rīgā 2017. gada ___ . __________ 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/495 

 

Par formas apģērbu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei 
(iepirkums LB/2017/87) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Aizsardzības pārvaldes vadītāja          

Romualda Namnieka personā, kas rīkojas saskaņā ar valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA "GRIF" 

(tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes locekļa Aleksandra Grigorjeva personā, kas 

rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi 

tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas izgatavot un piegādāt Latvijas 

Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku formas apģērbus, t.i., maskējošos tērpus un 

kombinezonus (tālāk tekstā – PRECE), saskaņā ar iepirkuma LB/2017/87 nolikumu, 

tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums), PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu 

iepirkuma LB/2017/87 priekšmeta 2. daļai (LĪGUMA 2. pielikums) un LĪGUMA 

nosacījumiem. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas izgatavot un piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM līdz 

2017. gada 15. decembrim Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Par konkrētu PRECES piegādes dienu 

un laiku, PIEGĀDĀTĀJS iepriekš vienojas ar PASŪTĪTĀJU. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, vai, ja pārbaudes laikā tiek 

konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos PRECES trūkumus un 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

2.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, 

parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā tiek konstatēti 

PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.6. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.3. 

punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 
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minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA  

2.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

3. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES trūkumus vai defektus, un tie nav radušies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā iesniegt 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju. PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus vai 

defektus par saviem līdzekļiem, veicot PRECES apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes 

PRECI 40 (četrdesmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. LĪGUMA summa ir 3 585.71 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro 

un 71 cents), t.sk. atlīdzība par PRECI 2 963.40 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit 

trīs euro un 40 centu) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 622.31 EUR (seši simti 

divdesmit divi euro un 31 cents). 

4.2. LĪGUMA summā ir iekļauti visi izdevumi, kas PIEGĀDĀTĀJAM var rasties 

LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai, t. sk. izmaksas, kas saistītas ar PRECES 

trūkumu un defektu, kuri nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, novēršanu garantijas 

laikā, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. izmaksas. PRECES vienas vienības cena 

ir noteikta LĪGUMA 2. pielikumā. 

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) 

darbadienu laikā no PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina saņemšanas. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2 (divas desmitdaļas) % apmērā no LĪGUMA summas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 

LĪGUMA summas. 

5.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā PRECES trūkumu vai defektu novēršanas termiņa 

nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% (divu procentu) 

apmērā no apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN). 

 

5.3. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA 

maksājuma. 

 

5.4. Par LĪGUMA 4.3. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 
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5.5. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pilnīgas izpildes. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī 

nevar pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes 

dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus. 

 

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai, ja LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot zaudējumus, kā arī rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

8.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 3.2. punktā noteikto termiņu vairāk 

nekā 20 (divdesmit) darbadienas; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

8.1.1. punktu, PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir 

tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 
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9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

 

9.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. LĪGUMA 2.1. un 2.2. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki:  

10.1.1. [..]– Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vadītājs [..]; 

10.1.2. [..] – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecākais bruņojuma inspektors [..]. 

 

10.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

10.4. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

10.5. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 2 

(divām) lapām un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Pēc LĪGUMA 

parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – PIEGĀDĀTĀJAM. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

11.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 

0, BIC LACBLV2X. 

 

11.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "GRIF", Maskavas ielā 361, Rīgā, LV-1063, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. [..] un Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. [..]. Norēķinu konts: SEB banka, konta Nr. [..]. 

                                                                                       

PASŪTĪTĀJS 

  

__________________ 
(Personiskais paraksts) 

 

2017. gada __. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

__________________ 
(Personiskais paraksts) 
 

2017. gada __. ___________ 
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1. pielikums  

2017. gada __. _______                        

līgumam Nr. LB-07/2017/495 

(iepirkums LB/2017/87) 

 

Tehniskā specifikācija 

Maskējošo tērpu apraksts  

 

Maskējošajiem tērpiem (30 gab.) ir jābūt no jaukto šķiedru četru krāsu (zaļa, brūna, haki 

un melna) kamuflāžas auduma. Auduma sastāvs: 50 ± 20% kokvilna, 50 ± 20% poliesters, 

neilons vai līdzvērtīgs, blīvums – 250 ± 20 g/m2. 

Tērpam ir jābūt kreklveida apkaklei. Apkakles iekšpusē, labi saskatāmā vietā, jābūt 

norādei ar izmēru un augumu (no materiāla, kas nekairina ādu). Jakas priekšpusē slēptā 

pogu aizdare. Krūšu daļā, abās pusēs ir uzšūtas uzliktas kabatas, aptuveni 450 leņķī uz 

iekšpusi (platums 15 ± 1 cm, augstums 18 ± 1 cm) ar "klapīti" (platums 7 ± 0.5 cm) un 

aptuveni 2 x 3 cm garām līplentes (krāsa pieskaņota audumam) aizdarēm abās pusēs.  

Piedurkņu aproču aizdare regulējama ar līplenti (krāsa pieskaņota audumam), tās platums 

3.5 ± 0.5 cm, garums – 16 ± 1 cm. Uz elkoņiem pastiprināta auduma apdare. No 

piedurknes "galviņas" iešūšanas vietas (5 ± 1 cm attālumā) ir uzšūtas 15 ± 0.7 cm platas 

un 18 ± 0.7 cm augstas, ar slīpumu uz priekšu, uzliktas kabatas, kuru priekšējā daļā visā 

garumā ir piešūta, bet apakšējā un aizmugures daļa ir portfeļveida. Uz kabatām ir piešūta 

līplenta (krāsa pieskaņota audumam)  11 ± 1 cm, lai piestiprinātu uzšuves pamatnes ar 

emblēmām un fiksētu kabatas klapīti. Uz kreisās piedurknes kabatas 12 ± 0.3 cm platu un 

10 ± 0.3 cm augstu uzšuves pamatni, uz labās - 10 ± 0.3 cm platu un 12 ± 0.3 cm augstu 

uzšuves pamatni. Aizmugures plecu daļā – atdaļa (tēlītis), no kura visas jakas garumā 

iestrādāta brīvuma pretieloces. Priekšpuses un mugurpuses sašūšanas sānu vīles jostas 

daļā iestrādāta 9 ± 1 cm gara un 3 ± 0.3 cm plata ar vairākām pogām regulējama aizdare. 

Par izstrādājumu jābūt norādei par tā kopšanas rādītājiem un parametriem. 

Maskējošā tērpa bikšu priekšpusei ir slēptā aizdare ar rāvējslēdzēju, sānos divas slīpās 

sānu kabatas. Jostas iekšpusē norādīt bikšu izmēru un augumu (no materiāla, kas 

nekairina ādu); jostas platums 6 ± 0.5 cm, fiksācija ar pogu; jostas sānos uzšūtas garumu 

regulējošas jostas aizdares ar divām pogām, aptuveni 2 cm vienu no otras; vismaz pieci 

jostas turētāji – 6 cm un 8 cm platumā, kuri novietoti blakus viens otram (gan šaurai, gan 

platai siksnai). Virs ceļiem uz abām bikšu starām taisnas uzliktas portfeļkabatas, kurām 

2 ± 0.5 cm no augšējās malas iestrādāta plastmasas rāvējslēdzēja aizdare un sānu daļa 

iešūta bikšu sānu vīlē. Uz ceļiem un aizmugurē pastiprināta auduma apdare. Aizmugurē 

divas ietvarkabatas (kabatas "rāmītī") ar 6 ± 0.5 cm platiem pārlokiem (klapēm) un 

aptuveni 2 x 3 cm garām līplentes aizdarēm abās pusēs. Bikšu galu aizdare regulējama ar 

līplenti (krāsa pieskaņota audumam), tās platums 3.5 ± 0.5 cm, garums – 20 ± 1 cm. 

Izmantotie diegi – poliestera vai līdzvērtīgi. Izstrādājumā jābūt iešūtai norādei (uz 

materiāla, kas nekairina ādu) par tā kopšanas rādītājiem un parametriem. Piegriežot 

izstrādājumu, jāņem vērā, ka tas paredzēts darbiniekiem ar atlētisku ķermeņa uzbūvi.  

 

Maskējošo tērpu izmēri un skaits: 

 

Izmērs/augums Skaits  Izmērs/augums Skaits 

46/176 1  52/188 1 

48/176 6  54/182 1 

48/188 1  54/188 2 

50/176 4  56/188 1 

52/176 4  Kopā: 30 

52/182 9    
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Kombinezonu apraksts  

 

Kombinezoni (26 gab.). Tiem jābūt no melnas krāsas auduma, kurš sastāv no 65% ± 3% 

poliestera un 35% ± 3% kokvilnas vai viskozes. Gaisa caurlaidība – 80 ± 20 l/m 2 s. 

Auduma blīvums – 240 ± 20 g/m2.  

Tērpam ir jābūt kreklveida apkaklei. Apkakles iekšpusē, labi saskatāmā vietā, jābūt 

norādei ar izmēru un augumu (no materiāla, kas nekairina ādu). Jakas priekšpusē slēptā 

pogu aizdare. Krūšu daļā, abās pusēs ir uzšūtas uzliktas kabatas, aptuveni 450 leņķī uz 

iekšpusi (platums 15 ± 1 cm, augstums 18 ± 1 cm) ar "klapīti" (platums 7 ± 0.5 cm) un 

aptuveni 2 x 3 cm garām līplentes aizdarēm abās pusēs.  

Piedurkņu aproču aizdare regulējama ar līplenti, tās platums 3.5 ± 0.5 cm, garums –  

16 ± 1 cm. Uz elkoņiem pastiprināta auduma apdare. No piedurknes "galviņas" iešūšanas 

vietas (5 ± 1 cm attālumā) ir uzšūtas 15 ± 0.7 cm platas un 18 ± 0.7 cm augstas, ar slīpumu 

uz priekšu, uzliktas kabatas, kuru priekšējā daļā visā garumā ir piešūta, bet apakšējā un 

aizmugures daļa ir portfeļveida. Uz kabatām ir piešūta melna līplenta 11 ± 1 cm, lai 

piestiprinātu uzšuves pamatnes ar emblēmām un fiksētu kabatas klapīti. Uz kreisās 

piedurknes kabatas 12 ± 0.3 cm platu un 10 ± 0.3 cm augstu uzšuves pamatni, uz labās – 

10 ± 0.3 cm platu un 12 ± 0.3 cm augstu uzšuves pamatni. Uz klapītēm uzšūta līplente – 

platums 11 ± 1 cm, augstums 4.5 ± 1 cm. Virs kabatām, aptuveni pa vidu, uzšūta līplentes 

mīkstā daļa – platums 3 ± 0.3 cm, augstums 2 ± 0.3 cm.  Aizmugures plecu daļā – atdaļa 

(tēlītis), no kura visas jakas garumā iestrādāta brīvuma pretieloces. Priekšpuses un 

mugurpuses sašūšanas sānu vīles jostas daļā iestrādāta 9 ± 1 cm gara un 3 ± 0.3 cm plata 

ar vairākām pogām regulējama aizdare. Par izstrādājumu jābūt norādei par tā kopšanas 

rādītājiem un parametriem. 

Kombinezona bikšu priekšpusei ir slēptā aizdare ar rāvējslēdzēju, sānos divas slīpās sānu 

kabatas. Virs slīpajām kabatām uzliktas portfeļkabatas, platums – 9 ± 1 cm, augstums – 

14 ± 1 cm, kuras aizdare ir ar klapi 6 ± 0.3 cm, kura fiksējas ar līplenti. Jostas iekšpusē 

norādīt bikšu izmēru un augumu (no materiāla, kas nekairina ādu); jostas platums  

6 ± 0.5 cm, fiksācija ar pogu; jostas sānos uzšūtas garumu regulējošas jostas aizdares ar 

divām pogām, aptuveni 2 cm vienu no otras; vismaz pieci jostas turētāji – 6 cm un 8 cm 

platumā, kuri novietoti blakus viens otram (gan šaurai, gan platai siksnai).  

Sānos, virs ceļa, uz abām bikšu starām taisnas uzliktas portfeļkabatas, kuru aizmugurējā 

daļa visā garumā ir piešūta, bet apakšējā un priekšējā daļa ir portfeļveida, platums  

19 ± 1 cm, augstums – 21 ± 1 cm, aizdare ar klapīti, kura stiprinās ar aptuveni 2 x 3 cm 

garām līplentes aizdarēm abās pusēs. Uz ceļiem un aizmugurē pastiprināta auduma 

apdare.  

Aizmugurē divas ietvarkabatas (kabatas "rāmītī") ar rāvējslēdzēja aizdari, platums  

17 ± 1 cm, dziļums 17 ± 1 cm. Bikšu galu aizdare regulējama ar līplenti, tās platums 

3.5 ± 0.5 cm, garums – 20 ± 1 cm. Izmantotie diegi – poliestera vai līdzvērtīgi. 

Izstrādājumā jābūt iešūtai norādei (uz materiāla, kas nekairina ādu) par tā kopšanas 

rādītājiem un parametriem.  

 

Kombinezonu izmēri un skaits 

 
Izmērs/augums Skaits  Izmērs/augums Skaits  Izmērs/augums Skaits 

46/176 1  50/182 3  54/182 3 

48/176 4  52/176 3  54/188 1 

48/182 1  52/182 1  56/182 1 

50/170 1  52/188 1  58/194 1 

50/176 3  52/194 1  60/188 1 

      Kopā: 26 
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2. pielikums  

2017. gada __. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/495 

(iepirkums LB/2017/87) 

 

 
 

[..] 
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