
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojums ietver:

Pielietojums:

Paklāju nomaiņas biežums: 

Nr. Paklaja izneri Nomaiņas periods
Nomas cena mēnesī 

EUR, bez PVN

1 Neilons ( tumši pelēka) 85cmx150cm Reizi 4 nedēļās

2. Neilons ( tumši pelēka) 85cmx240cm Reizi 4 nedēļās

Kokvilna tumši pelēka( vai labāk Tumši 

brūna) krāsa
115cmx200cm Reizi 4 nedēļās

Kokvilna tumši pelēka( vai labāk Tumši 

brūna) krāsa
150cmx240cm Reizi 4 nedēļās

Visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša gumijas mala ~ 1,3 – 2.0 cm platumā, kas ietilpst paklāja 

kopējā izmērā. Gumijas pamatne, kas neslīd pa sausu grīdas segumu.

 IZMAKSAS  UZ  Paklāju nomas pakalpojumu  2019. gadā

Daugavpils 9. vidusskola

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Pasūtītājs atkarībā no laika apstākļiem var pieprasīt 

papildus paklāju nomu, kā arī mainīt paklāja maiņas biežumu. 4.Piegādātajiem paklājiem 

ir jābūt tīriem, nebojātiem, bez plīsumiem un sausiem.

5.Paklāja laukums nedrīkst sastāvēt no vairākiem elementiem.

6.Paklāju izmēri var atšķirties no Tehniskajā specifikācijā norādītajiem izmēriem par ± 10 

cm.

7.Pretendentam  Tehniskajā piedāvājumā jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā 

norādītās pozīcijas. Gadījumā, ja pretendents kādu no pozīcijām nepiedāvā, piedāvājums 

tiks noraidīts.

 paklājs paredzēts novietošanai pie ieejām, iekštelpās, kur ir intensīvs cilvēku 

pieplūdums.

izpildītājam piederošu paklāju (neilona vai kokvilnas), skreiperu nomu, maiņu un 

tīrīšanu, 

atbilstoši pasūtītāja noteiktajam grafikam. Izpildītājam paklāji, skreiperi ir jānomaina un 

jāpiegādā iestādes norādītajās vietās, tās darba laikā. Pakalpojums jāveic atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

3.    115x240 cm, krāsa- tumši brūna vai tumši pelēka;

4.    150x240 cm, krāsa– tumši brūna vai tumši pelēka.

Svars: 2,4-3,0  kg/m
2

Biezums kopā ar gumijas pamatni: ~ 6-13 mm

Šķiedra: Neilona šķiedra , kas uzsūc un absorbē netīrumus, smiltis un mitrumu

Ieteicami paklāju raksturojumi

1.    Neilona paklāji

Standarta izmēri un krāsa:

1.    85x150 cm, krāsa – tumši brūna vai tumši pelēka;

2.    115x200 cm, krāsa– tumši brūna vai tumši pelēka;

2.    Neilona paklāji- dizaina

Standarta izmēri:

115x200 cm 

Svars: 2,4-3,0  kg/m2

Biezums kopā ar gumijas pamatni: ~ 6-13 mm

Šķiedra: Neilona šķiedra , kas uzsūc un absorbē netīrumus, smiltis un mitrumu

Visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša gumijas mala ~ 1,3 – 2.0 cm platumā, kas ietilpst paklāja 

kopējā izmērā. Gumijas pamatne, kas neslīd pa sausu grīdas segumu.

3. Kokvilnas paklājs 

Standarta izmēri un krāsa:

1. 85x150 cm,  krāsa – tumši brūna vai tumši pelēka;

2. 115x200 cm, krāsa– tumši brūna vai tumši pelēka;

3. 150x240 cm, krāsa– tumši brūna vai tumši pelēka.

Svars: 2,4-3,0 kg/m2

Biezums kopā ar gumijas pamatni: ~ 6-11 mm

Šķiedra: 100% dabiska kokvilnas šķiedra, kas uzsūc un absorbē netīrumus, smiltis un mitrumu, absorbē 

putekļus.

Visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša gumijas mala ~ 1,3 – 2,0 cm platumā, kas ietilpst paklāja 

kopējā izmērā. Gumijas pamatne, kas neslīd pa sausu grīdas segumu.

4. Gumijas paklājs – Skreiperis

Standarta izmērs:

1.    90x140 cm, krāsa- melna vai tumši pelēka;

2.                  115x180 cm, krāsa- melna vai tumši pelēka;

      85x140cm, krāsa melna

Svars: 4-5,5 kg/m
2

Biezums
: 
5-7 mm

Apraksts: Paklājs izgatavots no izturīgas gumijas, paklāja virspuse sastāv no izliekta amortizējoša 

protektora ar caurumiem, tas ir ergonomisks, antistatisks un triecienus amortizējošs.

Svars:  4,2-4,8 kg/m
2

Biezums: 4,0 -8,0 mm.

Apraksts: Paklājs izgatavots no izturīgas gumijas. Paklāja virspuse sastāv no izliekta skrāpējoša 

protektora, paklājs aiztur gružus un ūdeni.

5. Gumijas paklājs – komforta

Standarta izmēri:


