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LĪGUMS 

par vasaras darba apģērbu piegādi 

 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais līguma reģ.Nr. RG-18-10-lī 

SIA „Antrekk” piešķirtais līguma reģ.Nr. _________________ 

 

Rīgā                                           2018.gada 21.martā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja                 

reģ.Nr. 90001747396, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, tās direktora Jāņa Drulles personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar aģentūras Nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Antrekk”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103915765, 

Maskavas ielā 250, Rīgā, LV-1063, tās valdes locekles Jeļenas Fjodorovas personā, kura rīkojas 

saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk 

tekstā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas 

gaisma” rīkotās iepirkuma procedūras „Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu 

izgatavošana un/vai piegāde” (id.Nr. RG 2018/02/M) rezultātiem, ar kuriem Pārdevējs atzīts par 

uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Vasaras darba apģērbi”, turpmāk tekstā – Iepirkums, noslēdz šādu 

iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk darba apģērbus (turpmāk tekstā – Preces) atbilstoši šī Līguma 

nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam: 

N.p.k. Nosaukums/tips/modelis Mērvienība Daudzums 
Vienas vienības cena 

EUR, bez PVN 

Cena kopā EUR, 

bez PVN 

1.1.1. 
Darba jaka – vasaras 

(tiks izgatavots) 
gab 100 32,09 3209,00 

1.1.2. 
Darba puskombinezons 

- (tiks izgatavots) 
gab 90 31,97 2877,30 

1.1.3. 
Darba bikses parastas -

vasaras (tiks izgatavots) 
gab 15 26,56 398,40 

1.1.4. Veste – signālveste 
VESKOS-5 

gab 100 3,75 375,00 

1.1.5. Cepure- vasaras 
CZLUX 

gab 100 3,50 350,00 

1.1.6. Lietus mētelis - PPDPU gab 100 19,10 1910,00 

1.1.7. T-krekls -TK BC200 gab 150 8,70 1305,00 

    Cena kopā bez PVN: 10424,70 

    PVN 21%: 2189,19 

    Pavisam kopā: 12613,89 

 

1.2. Preču cenas tiek noteiktas eiro (EUR). Veicot Preču piegādi, Līguma 1.1.punktā dotajā tabulā 

norādītajām cenām tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanā noteiktajam apmēram. 

1.3. Līguma 1.1.punktā norādītie paredzētie preču apjomi Līguma izpildes laikā var mainīties un 

Pircējs var iegādāties mazāku preču apjomu, nekā norādīts vai pārsniegt norādīto apjomu ne 

vairāk kā par 10% (desmit procentiem) Līgumā noteiktā sortimenta ietvaros, nepārsniedzot 

kopējo Līguma summu bez PVN. 

1.4. Līgums tiek noslēgts pēc Pārdevēja piedāvājumā noteiktām cenām (1.1.punkts) atbilstoši šī 

Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam. 

1.5. Preces cena un sortiments, kas norādīts Līguma 1.1.punktā ir spēkā nemainīgs visu šī Līguma 

darbības laiku 
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1.6. Preces cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu 

Latvijas Republikā, tās piegādi Pircējam, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

 

2. Piegādes noteikumi un termiņi 

2.1. Preču piegāde notiek pamatojoties uz Pircēja rakstisku pasūtījumu. Preču piegāde paredzēta 

nelielās partijās Līguma darbības laikā, pēc individuāla pasūtījuma. Apģērbu un apavu izmēri 

tiek precizēti katram pasūtījumam atsevišķi. 

2.2. Preču piegādes termiņš gatavajiem izstrādājumiem ir 10 (desmit) dienas no pasūtījuma 

iesniegšanas dienas. 

2.3. Preču piegādes termiņš izgatavojamajiem izstrādājumiem ir 20 (divdesmit) dienas no pasūtījuma 

iesniegšanas dienas. 

2.4. Par pasūtījuma iesniegšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad pasūtījums iesniegts Pārdevējam 

elektroniski nosūtot to uz e-pastu, nosūtot pa faksu vai iesniedzot to personīgi. 

2.5. Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina. 

2.6. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, 

abpusēji parakstot preču pavadzīmi-rēķinu. 

2.7. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz 

preču pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu. 

 

3. Samaksa un samaksas kārtība 

3.1. Apmaksu par piegādāto Preci veic Pircējs ar pēcapmaksu, maksājot ar pārskaitījumu par katru 

piegādāto Preču partiju summu, kura norādīta preču pavadzīmē-rēķinā, uz preču pavadzīmē-

rēķinā norādīto Pārdevēja kontu. 

3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu Preču 

partijas summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Pārdevējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Pārdevējs iesniedz Pircējam, izvēloties  vienu no sekojošiem 

rēķina piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pārdevēja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

3.3.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.3.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

dienas, kad Pārdevējs iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, ar 

nosacījumu, ka Pārdevējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu 

elektronisko rēķinu un Pircējs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Pārdevējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā 

rēķina apstrādes statusam; 

3.3.7. ja Pārdevējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pircējs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pārdevējam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4. Pušu saistības 

4.1. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, iespēju iegādāties Preci atbilstoši 

iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un šā Līguma nosacījumiem. 

4.2. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā puse atlīdzina 

otrai pusei radušos zaudējumus. 

4.3. Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

4.4. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 

0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto 

dienu. 

4.5. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. 

Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

4.6. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šā Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības 

pārtraukt šā Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei. 

4.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras 

akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu 

iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai pusei, pievienojot kompetentas valsts 

institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu. 

 

5. Pretenzijas 

5.1. Pretenzijas Pārdevējam par Preces kvalitāti Pircējs var izteikt, ja pastāv slēpti vai atklāti defekti, 

10 (desmit) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija iesniedzama rakstiski. 

5.2. Prece, kurai tiek konstatēti defekti, tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš to apmaina pret jaunu 5 

(piecu) darba dienu. Preces, kuras nepieciešamas izgatavot, apmaina pret jaunām 10 (desmit) 

darba dienu laikā. 

 

6. Līguma darbības termiņš 

6.1. Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 22.martam vai līdz Līguma summas (Līguma 1.1.punktā 

norādītā un iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējā summa) bez PVN apguvei, 

atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

6.2. Pēc Līguma 6.1.punktā noteiktā Līguma darbības termiņa beigām, ja Līguma 6.1.punktā 

noteiktajā termiņā nav apgūta Līguma 1.1.punktā paredzētā summa, Līgums var tiks pagarināts 

vēl uz 1 (vienu) gadu vai līdz Līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais.  Līguma kopējais termiņš nepārsniedz 2 (divus) gadus 

neatkarīgi no Līguma summas apguves. 

6.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm rakstiski vienojoties. 

6.4. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas 

abas Puses. Šādā gadījumā tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kuras likumīgi 

pārņemt to tiesības un pienākumus. 

7.2. Visi šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti 

rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

7.3. Ar šā Līguma parakstīšanu spēku zaudē visi iepriekšējie līgumi un vienošanās, neatkarīgi no to 

formas un veida, attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm. 

7.4. Jebkādi Līgumā neatrunāti jautājumi tiek risināti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.5. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. No Pircēja puses kā kontaktpersona darbojas RPA „Rīgas gaisma” Darba drošības speciāliste 

Madara Vītola, tālrunis: 26205315, e-pasts: Madara.Vitola@riga.lv. 

mailto:Madara.Vitola@riga.lv
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7.7. No Pārdevēja puses kā kontaktpersona darbojas SIA „Antrekk” valdes locekle Jeļena Fjodorova, 

tel: 29473920, e-pasts: lena@antrekk.lv. 

7.8. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai 

likumdošanai. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.9. Līgums sastāv no līguma teksta uz 4 (četrām) lapām. Līgums sastādīts latviešu valodā divos 

eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku, izsniegts pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. 

7.10. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi: 

7.10.1. 1.pielikums – Vasaras darba apģērbu tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PIRCĒJS: 

RPA „Rīgas gaisma” 

PVN maksātāja reģ. Nr. 90001747396 

Brīvības iela 145, Rīgā, LV-1012 

e-pasts: rg@riga.lv 

telefons: 67037664; fakss: 67372080. 

 

Banka: Luminor Bank AS 

SWIFT kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

 

Direktors _______________ /J.Drulle/ 

  

PĀRDEVĒJS: 

SIA „Antrekk” 

Vienotais reģ. Nr. 40103915765 

Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063 

e-pasts: info@seile.lv 

telefons: 29473920; fakss: 67354439. 

 

Banka: Luminor Bank AS 

SWIFT kods: RIKOLV2X 

Norēķinu konts: LV18RIKO0002930207306 

 

 

 

Valdes loceklis  ___________  /J.Fjodorova/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lena@antrekk.lv
mailto:rg@riga.lv
mailto:info@seile.lv
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1.pielikums 

pie 2018.gada 21.marta Līguma Nr. RG-18-10-lī / _____________ 

 

Vasaras darba apģērbi – Tehniskā specifikācija 
N.p.k. Veids  Piedāvātais 

1.1. 
Darba jaka 

(vasaras) 
Dizains: 

Darba jaka ar 4 ārējām kabatām (1 krūšu – ar nodalījumu pildspalvām 

un mobilam telefonam un aizdarloksne ar spiedpogu aizdari, 1 - 

portfeļa tipa kabata ar aizdarloksni ar spiedpogu aizdari, kabata 

nostiprināta. 2 - dziļas kabatas lejas daļā). Piedurknes noslēdzas ar 

spiedpogu aizdari. Pagarināta jakas aizmugurējā daļa. Jakas aizdare ar 

rāvējslēdzēju līdz zodam. Rāvējslēdzēju nosedz aizdarsloksne līdz 

apkaklei. Aprīkota ar atstarojošiem elementiem mugurpusē, uz 

piedurknēm un priekšpusē. Atstarojošais materiāls piešūts ar 

piemērotas krāsas diegiem, izturīgs pret nodilumu, ūdeni. Materiāls 

izturīgs pret nodilumu, ūdeni, netīrumu atgrūdošs. Viegli kopjams. 

Apģērbs pašūts ar sertificētiem diegiem - poliester corestun Nr Tkt 

0.80. Uz jakas mugurpuses sudraba, gaismu atstarojošs logo 1 rindā:  

RĪGAS GAISMA 

(izm. 240x50 mm). 

Izmēri no 48 – 62, augums no 1 līdz 8. 

Jaka no divu krāsu audumiem: tumši pelēka un neona dzeltena. Krāsu 

salikumu skat.att. 

 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs: 

Kokvilna 50% 

Poliesters 50% 

  Virsmas blīvums: 250 g/m2 

  Atzīme par izgatavošanu: tiks izgatavots 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

1.2. 

Darba 

puskombinezons 

(vasaras) 

Dizains: 

Krūšu kabata ar aizdarloksni ar 2 līplentām (2,5x 4 cm), atsevišķa 

kabata mobilajam telefonam ar aizdarloksni ar 1 līplentu (2,5 x 4 cm) 

un papildus kabatas pildspalvām. Muguras daļā iešūta gumija, auduma 

lences ar iešūtu gumiju un regulējamas ar izturīgām sprādzēm. Sānos 

pogu aizdare, bikšu priekšdaļā rāvējslēdzējs un spiedpogas. 2 priekšu 

kabatas – portfeļa tipa un papildus 2 kabatas, 2  aizmugures kabatas. 

Visas kabatas nostiprinātas. Regulējamas lences. Muguras daļā iešūta 

gumija. Auduma lences ar iešūtu gumiju un regulējamas ar izturīgām 

sprādzēm. Pogu aizdare sānos, bikšu priekšgalā. Bikšu stari ar 

dubultiem ceļgaliem. Aprīkots atstarojošiem elementiem bikšu staru 

galos. Atstarojošais materiāls piešūts ar piemērotas krāsas diegiem, 

izturīgs pret nodilumu, ūdeni. Materiāls izturīgs pret nodilumu, ūdeni, 

netīrumu atgrūdošs. Viegli kopjams. Apģērbs pašūts ar sertificētiem 

diegiem - poliester corestun Nr Tkt 0.80. Izmēri no 48 – 62, augums 

no 1 līdz 8. 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs:  

Kokvilna 50% 

Poliesters 50% 

  Virsmas blīvums: 250 g/m2 

  Atzīme par izgatavošanu: tiks izgatavots 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

1.3. 
Darba bikses 

(parastās, vasaras) 
Dizains: 

Darba bikses bez lencēm. Bikšu priekšdaļā rāvējslēdzējs un 

spiedpogas. 2 priekšu kabatas – portfeļa tipa un papildus 2 kabatas, 2 

aizmugures kabatas. Visas kabatas nostiprinātas. Pogu aizdare bikšu 

priekšgalā. Aprīkots atsarojošiem elementiem bikšu staru galos. 

Atstarojošais materiāls piešūts ar piemērotas krāsas diegiem, izturīgs 

pret nodilumu, ūdeni. Materiāls izturīgs pret nodilumu, ūdeni, 

netīrumu atgrūdošs. Viegli kopjams. Apģērbs pašūts ar sertificētiem 

diegiem - poliester corestun Nr Tkt 0.80. Izmēri no 48 – 62, augums 

no 1 līdz 8. 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs: 

Kokvilna 50% 

Poliesters 50% 

Oderes materiāls 100% poliesters 

  Virsmas blīvums: 250 g/m2 

  Atzīme par izgatavošanu: tiks izgatavots 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

1.4. 

Veste 

(signālveste) 

VESKOS-5 

“RAW-POL” ES 

Dizains: 

Neonkrāsas veste ar gaismu atstarojošām joslām. Uz vestes 

mugurpuses sudraba, gaismu atstarojošs logo 1 rindā: RĪGAS 

GAISMA 

(izm. 240x50 mm). 

  Auduma tekstilšķiedras ----- 
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sastāvs: 

  Virsmas blīvums: ----- 

  Atzīme par izgatavošanu: gatavs izstrādājums 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

  Dizains: Beisbola tipa cepure ar regulējamu aizdari. Krāsa: tumši pelēka. 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs: 
100% kokvilna 

1.5. 

Cepure (vasaras) 

CZLUX 

“RAW-POL” ES 

Virsmas blīvums:  280 g/m2 

  Atzīme par izgatavošanu: gatavs izstrādājums 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

1.6. 

Lietus mētelis 

PPDPU 

“RAW-POL” ES 

Dizains: 

Pagarināts lietus mētelis ar kapuci. Rāvējslēdzēja aizdare ar papildu 

klapi piestiprinātu ar spiedpogām. Kapuce apkaklē, savelkama ar 

auklu. Lejas daļā divas kabatas ar klapēm. Piedurknes ar spiedpogām, 

lai pielāgotu platumu un aizsardzībā pret lietus. Lai aizsargātu no 

ūdens iekļūšanas, no iekšpuses apstrādātas vīles. Uz mugurpuses 

sudraba, gaismu atstarojošs logo 1 rindā: RĪGAS GAISMA 

(izm. 240x50 mm). 

Izmēri: M – XXXL. Krāsa: tumši zila. 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs: 

30% PVC 

70% polieters 

  Virsmas blīvums:  ----- 

  Atzīme par izgatavošanu: gatavs izstrādājums 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

1.7. 

T-krekls 

TK BC200 

“RAW-POL” ES 

Dizains: 

Klasiska piegriezuma T – krekls uz auguma. Cieši pieguļošs, ar apaļu 

kakla izgriezumu. Formētas, izliektas piedurknes. Elastīga auduma 

apkakle, pastiprināta kakla lenta. Apkakle, piedurkņu gali un 

apakšmala nošūti ar dubulto vīli. Krāsa: tumši pelēka. Priekšpusē 

kreisajā pusē logo: 

  
(izm. 40x 25mm) un zem bildes 

sudraba, gaismu atstarojoš uzraksts RĪGAS GAISMA 

(izm. 72x9 mm). 

Izmēri S – XXXL. 

  
Auduma tekstilšķiedras 

sastāvs: 
100% kokvilna 

  Virsmas blīvums:  200 g/m2 

  Atzīme par izgatavošanu: gatavs izstrādājums 

  Garantijas termiņš: 12 mēneši 

 Citas prasības:   

1.8. Izgatavotājs: ----- 
SIA „ANTREKK” 

“RAW-POL” ES 

1.9. Piegādātājs: ----- SIA „ANTREKK” 

1.10. 

Gatavo 

izstrādājumu 

piegādes termiņš: 

----- 10 dienas 

1.11. 

Izgatavoto 

izstrādājumu 

piegādes termiņš: 

----- 20 dienas 

1.12. Apģērba krāsa: ----- tumši pelēks, neon dzeltens, melns 

 

 

PIRCĒJS: 

RPA „Rīgas gaisma” 

PVN maksātāja reģ. Nr. 90001747396 

Brīvības iela 145, Rīgā, LV-1012 

 

 

 

Direktors _______________ /J.Drulle/  

PĀRDEVĒJS: 

SIA „Antrekk” 

Vienotais reģ. Nr. 40103915765 

Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063 

 

 

 

Valdes loceklis  ___________  /J.Fjodorova/ 

 
 


