LĪGUMS Nr. RPNC/2016/21-inf.-1
Par sanitāro telpu higiēnas preču piegādi
Rīgā

2016. gada 1. novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja
J. Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un Valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri
rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BG”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003148160, turpmāk tekstā

– Piegādātājs, tās valdes priekšsēdētāja A. Baumaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata,
no otras puses,
abas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, atsaucoties uz
Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem saistošiem normatīviem aktiem,
iepirkumu procedūras Id. Nr. RPNC/2016/21-inf. “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde”
rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdza šo piegādes līgumu, turpmāk –
Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un samaksā sanitāro telpu higiēnas
preču piegādi, turpmāk saukts – Prece, atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai (1.
pielikums) un Pasūtītāja vajadzībām.
1.2. Preces sortiments, kvalitāte, cena un paredzamais daudzums norādīti 1. pielikumā, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumcenas ietvaros grozīt preču
apjomu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus
par vienu vienību.
1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, noteikto glabāšanas un
transportēšanas režīmu, kā arī atbilstošu iepakojumu, marķējumu, kam jāatbilst Latvijas
Republikā spēkā esošajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem.
1.4. Preces piegādā atsevišķās partijās vienu reizi divos mēnešos vai biežāk saskaņā ar
Pasūtītāja mutiskiem pasūtījumiem.
1.5. Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses – Andris Žukovskis, tālrunis: +371 26385168; epasts – andris.zukovskis@rpnc.lv;
Pilnvarotā persona no Piegādātāja puses – Gunārs Upmanis, tālrunis: +371 26635685 epasts – bg@bgltd.lv.
2.

LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītājam 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā
no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 2019. gada 31. oktobrim (ieskaitot), vai līdz
brīdim, kad izlietota līgumcena, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

2.

3.

LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši iepirkumu procedūras rezultātiem, līgumcena par līguma darbības laikā
piegādājamām Precēm bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir
30 000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kurai papildus tiek piemērota
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme. Uz Līguma noslēgšanas
brīdi piemērojama PVN 21% (divdesmit viena procenta) likme.
3.2. Preču cena tiek noteikta saskaņā ar iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā
(1. pielikums) un netiek mainīta visā Līguma darbības laikā.
3.3. Maksā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preču pilnīgu un kvalitatīvu piegādi, tajā
skaitā, izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu, speciālistu darba apmaksu, pakalpojumu
izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, nepieciešamo atļauju
saņemšanu no trešajām personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā
iespējamie sadārdzinājumi un citas izmaksas.
3.4. Pasūtītājs neparedz veikt priekšapmaksu par piegādēm. Samaksu par piegādāto Preci
Pasūtītājs apņemas pārskaitīt uz Piegādātāja rēķinā norādīto norēķinu kontu 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc pavadzīmes un/vai pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.5. Ar norēķināšanās dienu Līdzēji saprot datumu, kurā bankai ir dots rīkojums pārskaitīt
apmaksas summu un kas ir dokumentāli pierādāma ar bankas atzīmi par maksājuma
uzdevuma pieņemšanu izpildei.

4.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

4.1. Piegādājamās Preces vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas Preces piegādes.
Pasūtītājs ar Piegādātāju var vienoties par Preces piegādi tās pasūtīšanas dienā.
4.2. Par piegādi šai Līgumā tiek uzskatīta Preces nodošana Pasūtītāja:
4.2.1. noliktavā – Tvaika ielā 2, Rīga, LV-1005;
4.2.2. struktūrvienībās Rīgā – Tempļa ielā 9, LV-1002 un Veldres ielā 1a, LV-1064.
4.3. Paredzamais higiēnas preču turētāju skaits: Turētāju paredzamais skaits
Turētāja veids
Putu ziepju dozatori
Klozetpoda dezinfekc. līdz. dozatori
Gaisa atsvaidzinātāja turētāji
Papīra dvieļu ruļļu turētāji
Vairāku ruļļu tualetes papīra turētāji

Tvaika 2
27
8
34
26
23

Turētāju paredzamais skaits
Tempļa 9
Veldres 1a
3
3
3
3
3
5
-

Kopā:
33
14
42
26
23

4.4. Piegāde tiek veikta laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. Ja piegāde tiek veikta ārpus
noteiktā laika, Pasūtītājs var atteikties no Preces pieņemšanas. Atkārtotas piegādes laika
kavējuma gadījumā Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

3.

4.5. Preces atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei tiek nodotas Pasūtītājam saskaņā ar Preču
pavadzīmi, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un
pamatu norēķinu veikšanai par piegādātajām Precēm.
4.6. Ja Pasūtītāja pārstāvji konstatē piegādātās Preces neatbilstības vai defektus, Pasūtītājs ir
tiesīgs nepieņemt tās pilnībā vai to neatbilstošo un/vai bojāto daļu. Pasūtītājam ir tiesības
10 (desmit) dienu laikā no Preces pieņemšanas brīža pieteikt pretenzijas par slēptiem
Preces trūkumiem, kas atklājušies pēc preces pieņemšanas un nevarēja tikt konstatēti
Preces pieņemšanas brīdī.
4.7. Iztrūkstošās, neatbilstošās vai bojātās Preces Piegādātājs bez maksas piegādā 24 stundu
laikā, par ko tiek parakstīts Pieņemšanas – nodošanas akts. Šajā gadījumā Pasūtītājs veic
atkārtotu Preču pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Visus ar Preces trūkumu
novēršanu saistītos izdevumus sedz Piegādātājs.
4.8. Visi piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās riski, un Preces
īpašumtiesības pāriet Pasūtītājam no Preču pieņemšanas brīža.
5.

LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces šūšanas pakalpojumus un Preces piegādi
lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu rūpību.
5.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līgumā noteikto un Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.1.3. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem pamatotiem
apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.1.4. Gadījumā, ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājs Līguma izpildes laikā nevar veikt
Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs var aizstāt piegādājamo
preci ar līdzvērtīgu preci, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju Preces sortimentu,
kvalitāti, cenu, daudzumu un paredzamo piegādes termiņu.
5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam
par pieņemtajām Precēm.
5.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Līguma darbības laikā, tajā
skaitā, nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem
nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma
izpildei.

4.

6.

LĪDZĒJU ATBILDĪBA

6.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainojamā
Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
6.2. Par Līguma atbilstošu Preču piegādes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā
nepiegādāto Preču vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma kopējās summas.
6.3. Par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle,
komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās Rēķina summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās
summas.
6.4.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Līdzējus no pienākuma atlīdzināt visus tiešos zaudējumus, kas radušies otram
Līdzējam sakarā ar Līguma nepienācīgu izpildi.

6.5. Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otram
Līdzējam, vai kaitēt otra Līdzēja interesēm. Piegādātājs apņemas glabāt un aizsargāt no
Pasūtītāja saņemto konfidenciālo informāciju. Piegādātājam ir tiesības izmantot šo
konfidenciālo informāciju vienīgi tādiem nolūkiem, kas nodrošina darbu izpildi.
Piegādātājam nav tiesību izmantot saņemto konfidenciālo informāciju savtīgos,
komerciālos vai citos šī līguma mērķim neatbilstošos nolūkos un tādējādi atteikties no
sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. Šim nosacījumam nav laika
ierobežojuma, un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

7.

NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama
viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs
netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

5.

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts
atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par
2 (diviem) mēnešiem, Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu.

8.

LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šīs vienošanās
tiek noformētas rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk
kā 30 (trīsdesmit) dienas.
8.3. Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa var izbeigt Līgumu nekavējoties, ja:
8.3.1. Pasūtītājs ir pieņēmis un apmaksājis Preces Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas
apmērā.
8.3.2. Piegādātājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu;
8.3.3. Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
8.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem par piegādātām
Precēm tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.
8.5. Ja Piegādātājs lauž šo Līgumu pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo Līgumu
nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļu iestāšanos, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti)
apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar Līguma laušanu radītos
zaudējumus Pasūtītājam.

9.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek risināts pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nespēj
vienoties pārrunu ceļā, tad visi strīdi, domstarpības vai prasības tiek risinātas tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Līguma izpildes laikā saņemtā informācija ir konfidenciāla, un to nedrīkst izpaust
trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus.
9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu
Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts,
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.

9.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti
rakstiski un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.
9.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par
savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par
Preces pieņemšanu un nodošanu.
9.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to
paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
9.8. Līgums noformēts uz 6 (sešām) lapām, neskaitot pielikumus, divos eksemplāros ar
vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Piegādātāja.

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV1005
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV11TREL9290410000000
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305
e-pasts rpnc@rpnc.lv

Piegādātājs:
BG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003148160
Juridiskā adrese: Bukultu iela 9, Rīga,
LV-1005
AS SEB BANKA; kods: UNLALV2X
Konts: LV63UNLA0034109153100
DnB Nord banka; kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV57RIKO0002013121074
Tālr. +371 67387922; Fakss: 67387929
e-pasts bg@bgltd.lv

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins

Valdes priekšsēdētājs A. Baumanis

Valdes locekle I. Starkova
Valdes loceklis I. Rezebergs

1. pielikums
01.11.2016. līgumam Nr. RPNC/2016/21-inf.-1
Par sanitāro telpu higiēnas preču piegādi

Tehniskais / finanšu piedāvājums

Nr.
p.k.

1
1.

Higiēnas
preču
kategorija

Higiēnas precēm izvirzītās prasības

Higiēnas preču turētājam (dozatoram) izvirzītās prasības

Higiēnas preces
turētāja
nosaukums
(ražotājs)

Higiēnas preces
nosaukums
(ražotājs)

Higiēnas
preces
tilpums

Cena
par
preces
1 gab.
EUR,
bez
PVN
8

2

3

4

5

6

7

Putu ziepes

Augstas kvalitātes putu ziepes
(kārtridžs) paredzēts ievietošanai
atbilstošā dozatorā.
Ar Ecolabel marķējumu paredzēts
ikdienas roku mazgāšanai

TORK PUTU
ZIEPJU S4
SISTĒMAS
DISPENSERIS
AR SENSORU
(SCA)

TORK PUTU
ZIEPES
PREMIUM
MILD S4
SISTĒMAI
(SCA)

1 litrs

2.

Klozetpoda
sēdvirsmas
dezinfekcijas
līdzeklis

Augstas kvalitātes dezinfekcijas
līdzeklis (kārtridžs) paredzēts
ievietošanai atbilstošā dozatorā.
Dezinfekcijas līdzeklis izstrādāts
pēc EN 1040 standarta.

TORK MINI
SOAP
DISPENSER
S2 SISTĒMAS
ŠĶIDRO
ZIEPJU
DISPENSERIS
(SCA)

TORK
KLOZETPODU
SĒDVIRSMAS
TĪRĪŠANAS
LĪDZEKLIS
PREMIUM
(SCA)

475 ml

3

Gaisa
atsvaidzinātājs

Gaisa atsvaidzinātājs paredzēts
ievietošanai atbilstošā
turētājā.Nodrošina aromāta
iztvaikošana vismaz 1 (vienu)
mēnesi.

Automātiskās dozēšanas sistēmas dozators, kas
nodrošina, ka putu ziepes nonāk uz rokas bez
pieskaršanās dozatoram. Materiālam, no kura izgatavots
dozators jābūt plastmasai, vai metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu (atslēgai jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains ar lielu ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez skrūvēm (līme vai jebkurš
cits stiprinājums, kas būtiski nebojā sienas);
5. Putu ziepju atlikuma kontroles indikators vai logs, kas
norāda uz putu ziepju atlikumu.
Mehāniskās dozēšanas sistēmas dozators ar roku
uzspiežamu rokturi. Materiālam, no kura izgatavots
dozators jābūt plastmasai, vai metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu (atslēgai jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains ar lielu ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez skrūvēm (līme vai jebkurš
cits stiprinājums, kas būtiski nebojā sienas).
Gaisa atsvaidzinātāja turētāja dozēšanas sistēmai jābūt
iztvaikojošai vai ekvivalentai. Materiāls, no kura
izgatavots turētājs jābūt plastmasai, vai metālam.Korpusa
izpildījums: 1. Triecienizturība;2. Stiprinājums pie sienas
bez skrūvēm (līme vai jebkurš cits stiprinājums, kas
būtiski nebojā sienas).
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Augstas kvalitātes papīra dvielis,
kas paredzēts ievietošanai atbilstošā
turētājā. Papīra kārtas vismaz 2
(divas).
Ruļļa diametram jābūt atbilstošam
piedāvātā ruļļa turētāja ražotāja
prasībām, lai rullis no turētāja
nekristu ārā un pildītu savas
funkcijas. Ar Ecolabel marķējumu,
kas paredzēts ikdienas roku
slaucīšanai.
Augstas kvalitātes tualetes papīrs,
kas paredzēts ievietošanai atbilstošā
turētājā. Papīra kārtas vismaz 2
(divas). Tualetes papīra ruļļa
diametram jābūt atbilstošam
piedāvātā ruļļa turētāja ražotāja
prasībām, lai rullis no turētāja
nekristu ārā un pildītu savas
funkcijas. Ar Ecolabel
marķējumu.Papīram jābūt
izgatavotam no jaunšķiedras un
atražotas šķiedras vai
labākam.Tualetes papīra krāsai
jābūt baltai ar ražotāja oriģinālo
apdruku.
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Papīra dvieļu turētājam jābūt ar automātisku padevi, kas
nodrošina, ka papīra dvielis tiek padots bez rokas
kontakta ar turētāju. Materiāls, no kura izgatavots turētājs
jābūt plastmasai, vai metālam.
Korpusa izpildījums:
1. Aizslēdzams ar atslēgu (atslēgai jābūt komplektā);
2. Kompakts dizains ar lielu ietilpību;
3. Triecienizturība;
4. Stiprinājums pie sienas bez skrūvēm (līme vai jebkurš
cits stiprinājums, kas būtiski nebojā sienas);
5. Indikators vai logs, kas brīdina par papīra atlikumu.
Tualetes papīra ruļļa turētājam jānodrošina vienas loksnes
padeve, kas nodrošina ekonomisku papīra patēriņu.
Turētāja ruļļu ietilpībai jābūt vismaz 2 (diviem) pilniem
papīra ruļļiem. Materiālam, no kura izgatavots turētājs
jābūt plastmasai vai metālam.Korpusa izpildījums: 1.
Aizslēdzams ar atslēgu (atslēgai jābūt komplektā);2.
Kompakts dizains ar lielu ietilpību;3. Triecienizturība;4.
Stiprinājums pie sienas bez skrūvēm (līme vai jebkurš cits
stiprinājums, kas būtiski nebojā sienas).
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