APSTIPRINĀTS
ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras
“Liepājas sabiedriskais transports”
direktora 2022.gada 1.aprīļa
rīkojumu Nr.18/1.17
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” uzaicina
piedalīties cenu aptaujā par
“Formas tērpu apģērbu šūšanu un gatavo apģērbu aprīkošanu Aģentūras kontroles
darbinieku vajadzībām”
1. Pasūtītājs:
Pasūtītāja
Liepāja pilsētas pašvaldības aģentūra
nosaukums
“Liepājas sabiedriskais transports”
Adrese
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr.
90009569239
Kontaktpersona
Direktora vietnieks, tālr.634 28784
tehniskajos
e-pasts: toms.malkevics@liepaja.lv
jautājumos un
līguma slēgšanas
jautājumos
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LST 1-2022.
3. Iepirkuma priekšmets ir formas tērpu apģērbu šūšana un gatavo apģērbu aprīkošana
Aģentūras kontrolieru vajadzībām. Iepirkuma tehniskā specifikācija pielikumā
(pielikums Nr.1).
4. Plānotā līgumcena ne vairāk kā 2500 (divi tūkstoši pieci simti) EUR bez PVN.
5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts līgums.
6. Iepirkuma priekšmets tiek realizēts līdz tiek izlietota līgumā norunātā summa, bet ne
ilgāk kā 12 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.
7. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā:
7.1.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs.
7.2.
Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) gadi tehniskajā specifikācijā minēto
preču šūšanā, aprīkošanā un piegādē.
7.3.
Pretendentam jāveic individuālu šūšanu un uzlaikošanu Liepājas pilsētā.
7.4.
Pretendentam jāveic formas apģērba remonts, darbu veicot nekavējoties, bet
ja tas nav iespējams trīs darba dienu laikā.
8. Pretendents dalībai cenu aptaujā iesniedz finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3).
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurš atbilst
tehniskās specifikācijas prasībām.
10. Informācija par iepirkumu un rezultātiem tiks ievietota Liepājas pilsētas pašvaldības
aģentūras
“Liepājas
sabiedriskais
transports”
tīmekļa
vietnē
http://www.liepajastransports.lv, sadaļā “Cenu aptaujas”.
11. Piedāvājums iesniedzams līdz 2022. gada 19.aprīļa plkst.9:00.
12. Pretendents par piedāvājumu paziņo izmantojot e-pastu: transports@liepaja.lv.
13. Par pasūtījuma izpildi pasūtītājs veic pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
no izpildītā pasūtījuma saņemšanas dienas.
Pielikumā:
1. Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija uz 5 lpp.
2. Pielikums Nr.2 Formas tērpu paraugi uz 5 lpp.
3. Pielikums Nr.3 Finanšu / tehniskais piedāvājums uz 4 lpp.
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1. pielikums cenu aptaujai Nr. LST 1-2022
Tehniskā specifikācija
Veicamā darba uzdevums: Formas tērpu apģērbu šūšana un gatavo apģērbu
aprīkošana Aģentūras kontroles darbinieku vajadzībām.
Pasūtījuma izpildīšana: ne ilgāk kā 15 ( piecpadsmit ) darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas.
Piegāde – bezmaksas.

1.

Nosaukums
Formas tērpa
neoderētas bikses

Apraksts
Taisna silueta neoderētas bikses no poliestera/kokvilnas
auduma. Sānos vertikāla atdaļa, vīlēs no lejasmalas līdz
pacelei iešūtas gaismu atstarojošas lentes. Divas uzliktās
kabatas priekšdaļā, sānos divas uzliktās kabatas ar
pārlokiem un spiedpogu aizdari. Rāvējslēdzēja un vienas
pogas aizdare uz piejostas. Mugurdaļā figurāla atdaļa, 40
mm augsta piejosta ar četriem jostturiem – diviem priekšā,
diviem mugurdaļā. Piejostas piekļāvīguma regulēšanai
mugurdaļā izveidota tuneļjosla, kam cauri izvērta gumija, kas
galos fiksēta ar līplenti. Lejasmala nošūta ar 15 mm platu
nolocījumvīli. Gar uzlikto kabatu sānmalām un lejasmalu, pa
pārloku perimetru un paralēli sānu atdaļām nošūtas 2 mm
platas apdares nošuves saskaņā ar Paraugs Nr.1.

2.

Formas tērpa
neoderēta virsjaka

Brīva silueta, neoderēta rudens/pavasara virsjaka no
poliestera/kokvilnas auduma garumā līdz vēdergūžai ar
noņemamu kapuci. Priekšdaļā rāvējslēdzējs ar vēja aizturošu
pārloku un spiedpogu aizdari. Divas uzliktās krūšu kabatas ar
rāvējslēdzēja aizdari. Kreisā pusē uzliktā pildspalvu kabata,
divas sāna kabatas un viena caurspīdīga kabata idenfikācijas
kartei ar spiedpogu aizdari. Plecu atdaļas priekšpusē un
mugurpusē, vīlēs iestrādāta gaismu atstarojoša lente.
Kapuce ar atdalītu vidusdaļu un pagarinājumu pieres daļā.
Kapuces augšdaļā, vidū iestrādāts savilktnis kapuces
dziļuma regulēšanai. Kapuces sejasmalas iekšpusē
iestrādāti gredzenactiņas. Regulēšanai tuneļjoslā ievērta
gumijas aukla ar iestrādātu atstarojošu pavedienu, kas caur
gredzeniem izvērta ārā un nostiprināta ar savilcējiem.
Kapuces priekšdaļā spiedpogu aizdare. Gludi iešūtas divsleju
2
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piedurknes, vīlēs iestrādāta gaismu atstarojoša lente.
Dūrgals apšūts ar 40 mm platu aproci ar spiedpogu
savilktņiem. Lejasmalā lejas atdaļa, kas mugurdaļā
pagarināta, sānos iestrādāti spiedpogu savilkņi. Atdaļas,
piedurknes un kapuces vidus nošūti ar dekoratīvam apdares
nošuvēm. Gar uzlikto kabatu sānmalām un lejasmalu, pa
pārloku perimetru nošūtas 2 mm platas apdares nošuves.
Priekšā kreisā pusē Liepājas logo, aizmugurē uzraksts
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar
Paraugs Nr.1.

3.

Formas tērpa veste

Taisna silueta veste no poliestera/kokvilnas auduma, garumā
līdz vēdergūžu līmenim. Plecu atdaļa priekšdaļā un
mugurdaļā, vīlēs iestrādāta gaismu atstarojoša lente. Kas
nošūta ar 5 mm platu apdares šuvi. Priekšdaļā rāvējslēdzēja
aizdare, divas uzliktās krūšu kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari
un papildus pildspalvu kabatu, divas sāna kabatas un viena
caurspīdīga kabata identifikācijas kartei ar spiedpogu aizdari.
Sānu atdaļa ar diviem spiedpogu savilktņiem. Lejasmala
atšūta ar 15 mm platu nošuvumvīli. Gar uzlikto kabatu
sānmalām un lejasmalu perimetru nošūtas 2 mm platas
apdares šuves. Priekšā kreisā pusē Liepājas logo, aizmugurē
uzraksts SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KONTROLE
saskaņā ar Paraugs Nr.2.

4.

Lietus jaka

Lietus jaka no membrāntipa auduma, kas nodrošina efektīgu
aizsardzību pret lietu un vēju, šuves ir augstfrekvenču
metinātas. Jakai ir spiedpogu aizdare, divas sānu kabatas ar
atlokiem. Piedurkņu gali regulējami ar spiedpogām, padusēs
ir ventilācijas caurumi. Krāsa – tumša, auduma svars ne
mazāks kā 180gr./m2. Priekšā kreisā pusē Liepājas logo,
aizmugurē
uzraksts
SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA
KONTROLE.
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5.

Polo krekls ar īsām
piedurknēm

Taisna silueta krekls ar pusgarām vienslejas piedurknēm un
vienkārtas atlokapkakli. Priekšdaļā trīs pogu aizdare ar
iešūtām aizdarsloksnēm. Lejasmala un dūrgali atšūti ar
divadatu plakanšuves cipldūrienu. Priekšā kreisā pusē
Liepājas logo, aizmugurē uzraksts SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar Paraugs Nr.3.

6.

Polo krekls ar garām
piedurknēm

Puspieguloša silueta krekls ar vienslejas garajām
piedurknēm un vienkārtas atlokapkakli no kokvilnas drānas.
Priekšdaļā trīs pogu aizdare ar iešūtām aizdarsloksnēm.
Lejasmala un dūrgali atšūti ar divadatu plakanšuves
cipldūrienu saskaņā ar Paraugs Nr.2.

7.

Ziemas formas tērpa
jaka

Brīva silueta oderēta virsjaka rudens/ziemas sezonai no
poliestera auduma ar poliuretāna pārklājumu. Garumā līdz
vēdergūžu līmenim, mugurdaļā liekts pagarinājums. Plecu
atdaļas priekšdaļā un mugurdaļā. Divsleju piedurknes,
dūrgalos 30 mm no locījuma 3 mm plati savilktņi ar līplentu.
Kapuce ar atdalītu vidusdaļu ar centrā uzšūtu savilkni ar
spiedpogām kapuces dziļuma regulēšanai. Kapuces sejas
malā iestrādātas gredzenactiņas. Regulēšanai tuneļjoslā
ievērta gumijas aukla ar iestrādātu atstarotāja diegu, kas caur
gredzeniem izvērta ārā un nostiprināta ar savilcējiem.
Priekšpuses centrā ūdens necaurlaidīga rāvējslēdzēja
aizdare. Priekšdaļā divas uzliktās krūšu kabatas ar papildus
pildspalvu kabatu un divas sānu uzliktās kabatas
ar
ūdensnecaurlaidīgu rāvējslēdzēja aizdari. Caurspīdīga
kabata ar spiedpogu aizdari identifikācijas kartei priekšdaļas
labajā pusē. Plecu atdaļās, piedurkņu un kapuces vīļuzlaidēs
iestrādāta gaismu atstarojoša lenta, kas nošūta ar 5 mm platu
apdares nošuvi. Gar uzlikto kabatu sānmalām un lejasmalu,
pa pārloku perimetru nošūtas 2 mm platas apdares šuves.
Siltinājums ar 200gr. stepētu sinteponu, papildus siltumam
4
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muguras daļā flīsa audums līdz vidukļa līnijai. Priekšā kreisā
pusē LIEPĀJAS logo, aizmugurē uzraksts SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar Paraugs Nr.4.

8.

Ziemas formas tērpa
bikses

Taisna silueta oderētas rudens/ziemas bikses no
ūdensnecaurlaidīga poliestera auduma ar poliuretāna
pārklājumu. Sānos vertikāla sānu atdaļa, vīlēs no lejasmalas
līdz pacelei iešūtas atstarojošas lentas, divas uzliktās
kabatas ar pārlokiem un spiedpogu aizdari. Priekšdaļā
rāvējslēdzēja aizdare un ar vienu pogu uz piejostas.
Mugurdaļā
figurāla
atdaļa.
40 mm augsta piejosta ar četriem jostturiem – diviem
priekšpusē, diviem mugurpusē. Piejostas piekļāvīguma
regulēšanai mugurdaļā izveidota tuneļjosla, kam cauri izvērta
gumija, kas galos fiksēta ar 25 mm platu līplenti. Lejasmala
nošūta ar 15 mm platu nolocījumvīli. Gar uzlikto kabatu
sānmalām un lejasmalu, pa pārloku perimetru nošūtas 2 mm
platas apdares šuves saskaņā ar Paraugs Nr.4.

9.

Vasaras cepure

10.

Adīta cepure

11.

Flīsa jaka

Kepona tipa no melna kanvas auduma cepure ar puslokā
dzelteniem diegiem izšūtu Liepājas logo un cepures kreisajā
priekšas pusē saskaņā ar Paraugs Nr.3.
Pusvilnas adīta cepure bez atloka uzrakstu Liepājas logo
saskaņā ar Paraugs Nr.4.
Taisna, brīva silueta jaka ar stāvapkakli. Priekšdaļā un
mugurdaļā plecu atdaļas, priekšdaļas vertikālajā sānu atdaļā
iestrādātas kabatas. Piedurknēm horizontālas dūrgalu
atdaļas. Priekšdaļas griezumā iešūtas kabatas ar
rāvējslēdzēja aizdari. Lejasmala un dūrgali atšūti ar 2-adatu
5
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plakanšuvi. Priekšā kreisā pusē Liepājas logo, aizmugurē
uzraksts SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KONTROLE
saskaņā ar Paraugs Nr.5.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: T.Malkevičs
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2.pielikums cenu aptaujai Nr. LST 1-2022
Formas tērpu paraugi
Paraugs Nr.1 Formas tērpa neoderētas bikses un formas tērpa neoderēta virsjaka

7
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Paraugs Nr.2 Formas tērpa veste un polo krekls ar garām rokām

8

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Paraugs Nr.3 Polo krekls ar īsām rokām un vasaras cepure

9
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Paraugs Nr.4 Ziemas formas tērpa bikses, ziemas formas tērpa jaka un adīta cepure

10

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Paraugs Nr.5 Flīsa jaka
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3.pielikums cenu aptaujai Nr. LST 1-2022
FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendents ________________________ (nosaukums) piedāvā nodrošināt cenu aptaujas
“Formas tērpu apģērbu šūšana un gatavo apģērbu aprīkošana Aģentūras kontroles
darbinieku vajadzībām” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu
summu:

Nosaukums

1.

Formas tērpa
neoderētas
bikses

2.

Formas tērpa
neoderēta
virsjaka

Apraksts

Mērvienība

Taisna silueta neoderētas bikses no
poliestera/kokvilnas auduma. Sānos
vertikāla atdaļa, vīlēs no lejasmalas līdz
pacelei iešūtas gaismu atstarojošas
lentes. Divas uzliktās kabatas priekšdaļā,
sānos divas uzliktās kabatas ar pārlokiem
un spiedpogu aizdari. Rāvējslēdzēja un
vienas pogas aizdare uz piejostas.
Mugurdaļā figurāla atdaļa, 40 mm augsta
piejosta ar četriem jostturiem – diviem
priekšā, diviem mugurdaļā. Piejostas
piekļāvīguma regulēšanai mugurdaļā
izveidota tuneļjosla, kam cauri izvērta
gumija, kas galos fiksēta ar līplenti.
Lejasmala nošūta ar 15 mm platu
nolocījumvīli.
Gar
uzlikto
kabatu
sānmalām un lejasmalu, pa pārloku
perimetru un paralēli sānu atdaļām
nošūtas 2 mm platas apdares nošuves
saskaņā ar Paraugs Nr.1.
Brīva silueta, neoderēta rudens/pavasara
virsjaka no poliestera/kokvilnas auduma
garumā līdz vēdergūžai ar noņemamu
kapuci. Priekšdaļā rāvējslēdzējs ar vēja
aizturošu pārloku un spiedpogu aizdari.
Divas uzliktās krūšu kabatas ar
rāvējslēdzēja aizdari. Kreisā pusē uzliktā
pildspalvu kabata, divas sāna kabatas un
viena caurspīdīga kabata idenfikācijas
kartei ar spiedpogu aizdari. Plecu atdaļas
priekšpusē
un
mugurpusē,
vīlēs
iestrādāta gaismu atstarojoša lente.
Kapuce ar atdalītu vidusdaļu un
pagarinājumu pieres daļā. Kapuces
augšdaļā, vidū iestrādāts savilktnis
kapuces dziļuma regulēšanai. Kapuces
sejasmalas
iekšpusē
iestrādāti
gredzenactiņas. Regulēšanai tuneļjoslā
ievērta gumijas aukla ar
iestrādātu

Gab.

Cena
EUR
bez
PVN

Gab.
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3.

Formas tērpa
veste

4.

Lietus jaka

5.

Polo krekls ar
īsām
piedurknēm

atstarojošu
pavedienu,
kas
caur
gredzeniem izvērta ārā un nostiprināta ar
savilcējiem.
Kapuces
priekšdaļā
spiedpogu aizdare. Gludi iešūtas divsleju
piedurknes, vīlēs iestrādāta gaismu
atstarojoša lente. Dūrgals apšūts ar 40
mm platu aproci ar spiedpogu savilktņiem.
Lejasmalā lejas atdaļa, kas mugurdaļā
pagarināta, sānos iestrādāti spiedpogu
savilkņi. Atdaļas, piedurknes un kapuces
vidus nošūti ar dekoratīvam apdares
nošuvēm. Gar uzlikto kabatu sānmalām
un lejasmalu, pa pārloku perimetru
nošūtas 2 mm platas apdares nošuves.
Priekšā kreisā pusē Liepājas logo,
aizmugurē
uzraksts
SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar
Paraugs Nr.1.
Taisna
silueta
veste
no
poliestera/kokvilnas auduma, garumā līdz
vēdergūžu
līmenim.
Plecu
atdaļa
priekšdaļā un mugurdaļā, vīlēs iestrādāta
gaismu atstarojoša lente. Kas nošūta ar 5
mm platu apdares šuvi. Priekšdaļā
rāvējslēdzēja aizdare, divas uzliktās krūšu
kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari un
papildus pildspalvu kabatu, divas sāna
kabatas un viena caurspīdīga kabata
identifikācijas kartei ar spiedpogu aizdari.
Sānu atdaļa ar diviem spiedpogu
savilktņiem. Lejasmala atšūta ar 15 mm
platu nošuvumvīli. Gar uzlikto kabatu
sānmalām un lejasmalu perimetru
nošūtas 2 mm platas apdares šuves.
Priekšā kreisā pusē Liepājas logo,
aizmugurē
uzraksts
SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar
Paraugs Nr.2.
Lietus jaka no membrāntipa auduma, kas
nodrošina efektīgu aizsardzību pret lietu
un vēju, šuves ir augstfrekvenču
metinātas. Jakai ir spiedpogu aizdare,
divas sānu kabatas ar atlokiem.
Piedurkņu gali regulējami ar spiedpogām,
padusēs ir ventilācijas caurumi. Krāsa –
tumša, auduma svars ne mazāks kā
180gr./m2. Priekšā kreisā pusē Liepājas
logo, aizmugurē uzraksts SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE.
Taisna silueta krekls ar pusgarām
vienslejas piedurknēm un vienkārtas
atlokapkakli. Priekšdaļā trīs pogu aizdare
ar iešūtām aizdarsloksnēm. Lejasmala un

Gab.

Gab.

Gab.
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6.

Polo krekls ar
garām
piedurknēm

7.

Ziemas formas
tērpa jaka

8.

Ziemas formas
tērpa bikses

dūrgali atšūti ar divadatu plakanšuves
cipldūrienu. Priekšā kreisā pusē Liepājas
logo, aizmugurē uzraksts SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar
Paraugs Nr.3.
Puspieguloša silueta krekls ar vienslejas
garajām piedurknēm un vienkārtas
atlokapkakli
no
kokvilnas
drānas.
Priekšdaļā trīs pogu aizdare ar iešūtām
aizdarsloksnēm. Lejasmala un dūrgali
atšūti ar divadatu plakanšuves cipldūrienu
saskaņā ar Paraugs Nr.2.
Brīva
silueta
oderēta
virsjaka
rudens/ziemas sezonai no poliestera
auduma ar poliuretāna pārklājumu.
Garumā
līdz
vēdergūžu
līmenim,
mugurdaļā liekts pagarinājums. Plecu
atdaļas priekšdaļā un mugurdaļā. Divsleju
piedurknes, dūrgalos 30 mm no locījuma
3 mm plati savilktņi ar līplentu Kapuce ar
atdalītu vidusdaļu ar centrā uzšūtu
savilkni ar spiedpogām kapuces dziļuma
regulēšanai.
Kapuces sejas malā
iestrādātas gredzenactiņas. Regulēšanai
tuneļjoslā ievērta gumijas aukla ar
iestrādātu atstarotāja diegu, kas caur
gredzeniem izvērta ārā un nostiprināta ar
savilcējiem. Priekšpuses centrā ūdens
necaurlaidīga rāvējslēdzēja aizdare.
Priekšdaļā divas uzliktās krūšu kabatas ar
papildus pildspalvu kabatu un divas sānu
uzliktās kabatas ar ūdensnecaurlaidīgu
rāvējslēdzēja aizdari. Caurspīdīga kabata
ar spiedpogu aizdari identifikācijas kartei
priekšdaļas labajā pusē. Plecu atdaļās,
piedurkņu un kapuces vīļuzlaidēs
iestrādāta gaismu atstarojoša lenta, kas
nošūta ar 5 mm platu apdares nošuvi. Gar
uzlikto kabatu sānmalām un lejasmalu, pa
pārloku perimetru nošūtas 2 mm platas
apdares šuves. Siltinājums ar 200gr.
stepētu sinteponu, papildus siltumam
muguras daļā flīsa audums līdz vidukļa
līnijai. Priekšā kreisā pusē LIEPĀJAS
logo, aizmugurē uzraksts SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA KONTROLE saskaņā ar
Paraugs Nr.4.
Taisna silueta oderētas rudens/ziemas
bikses no ūdensnecaurlaidīga poliestera
auduma ar poliuretāna pārklājumu. Sānos
vertikāla sānu atdaļa, vīlēs no lejasmalas
līdz pacelei iešūtas atstarojošas lentas,
divas uzliktās kabatas ar pārlokiem un

Gab.

Gab.

Gab.
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9.

Vasaras
cepure

10.

Adīta cepure

11.

Flīsa jaka

spiedpogu
aizdari.
Priekšdaļā
rāvējslēdzēja aizdare un ar vienu pogu uz
piejostas. Mugurdaļā figurāla atdaļa.
40 mm augsta piejosta ar četriem
jostturiem – diviem priekšpusē, diviem
mugurpusē.
Piejostas
piekļāvīguma
regulēšanai
mugurdaļā
izveidota
tuneļjosla, kam cauri izvērta gumija, kas
galos fiksēta ar 25 mm platu līplenti.
Lejasmala nošūta ar 15 mm platu
nolocījumvīli.
Gar
uzlikto
kabatu
sānmalām un lejasmalu, pa pārloku
perimetru nošūtas 2 mm platas apdares
šuves saskaņā ar Paraugs Nr.4.
Kepona tipa no sarkana kanvas auduma
cepure ar puslokā dzelteniem diegiem
izšūtu Liepājas logo cepures kreisajā
priekšpusē saskaņā ar Paraugs Nr.3.
Pusvilnas adīta cepure bez atloka
uzrakstu Liepājas logo saskaņā ar
Paraugs Nr.4.
Taisna, brīva silueta jaka ar stāvapkakli.
Priekšdaļā un mugurdaļā plecu atdaļas,
priekšdaļas vertikālajā sānu atdaļā
iestrādātas
kabatas.
Piedurknēm
horizontālas dūrgalu atdaļas. Priekšdaļas
griezumā iešūtas kabatas ar rāvējslēdzēja
aizdari. Lejasmala un dūrgali atšūti ar 2adatu plakanšuvi. Priekšā kreisā pusē
Liepājas logo, aizmugurē uzraksts
SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA
KONTROLE saskaņā ar Paraugs Nr.5.
Kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa EUR ar PVN

Gab.

Gab.

Gab.

Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
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Datums:
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums.
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