
                                              CENU APTAUJAS NOSACĪJUMI 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi mazietilpības autobusiem” 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 

 

1.Pasūtītājs 
SIA “RĒZEKNES SATIKSME” 
Raiņa iela 8, Rēzekne, LV 4601 
Reģ.nr. 42403028557 
Banka: AS SWEDBANK 
Bankas kods: HABALV22 
Konta Nr. LV32HABA0551031716210 
Tālrunis: 64624277 
e-pasts: rezeknessatiksme@rezekne.lv 
Kontaktpersona: Sergejs Trančenoks tālr. 26666661 
 
2. Iepirkuma priekšmets un daudzums 
   2.1. Iepirkuma priekšmets - jaunu, nelietotu riepu piegāde mazietilpības autobusiem. 
 
3. Precei izvirzītās prasības 
 
Nr. 
p.k. 

Riepas izmērs Obligātās prasības Skaits 

1 
195/75 R16C 

 

-Riepu izgatavošanas datums: ne agrāk kā 2019.gads;      
-Ar apzīmējumu M+S un paredzētām lietošanai visos laika 
apstākļos un visās gada sezonās;    
-Protektors universālais-paredzēts gan stūrējošajai, gan 
velkošajai asij;   
-Slodzes un ātruma indeksa kombinācija- ne mazāka par 
110/108 R;  
-Minimālā saķeri uz slapja ceļa raksturojošā klase: C; 
-Ārēja rites trokšņa izmērītā vērtība ne lielāka kā: 74 dB 

12 
gab. 

 
Papildus tehniskajā piedāvājumā jānorāda riepu noskrējiena garantijas laiks. 
Tehniskajam piedāvājumam pievienot riepu protektoru attēlu. 
 

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 14.oktobrim, plkst. 13:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: 
rezeknessatiksme@rezekne.lv. 
 
5. Citi piedāvājuma nosacījumi: 
5.1. Preces pasūtījumus veiks Pasūtītāja atbildīgā persona. 
5.2. Piegādātājs ar rēķinu iesniedz preces pieņemšanas-nodošanas aktu. 
5.3. Preces piegādi veikt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtīšanas brīža. 
 
6. Apmaksas nosacījumi 
6.1. Priekšapmaksa nav paredzēta. 
6.2. Apmaksa par Piegādātāja piegādāto preci Pasūtītājs veiks 30 kalendāro dienu laikā pēc rēķina un 
pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas un parakstīšanas. 
 

 



1.pielikums 
Cenu aptaujai 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi 
 mazietilpības autobusiem” 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 
 

PIETEIKUMS 
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi mazietilpības autobusiem” 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 

 
 
1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums  

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Banka  

Konta Nr.  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
3. PIETEIKUMS 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

 



2.pielikums 
Cenu aptaujai 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi 
 mazietilpības autobusiem” 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 
 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
Par riepu piegādi, saskaņā ar izvirzītajām prasībām. 

 
Nr. Riepas 

izmērs 
Ražotājs/ 
Modelis 

Slodzes un 
ātruma 
indeks 

Izgatavo
šanas 

datums 

M+S Garantētais 
nobraukums 

km 

Saķeri uz 
slapja ceļa 

raksturojošā 
klase 

Ārēja 
rites 

trokšņa 
izmērītā 
vērtība 

1 195/75 R16C        
 
 

 
 
 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
Cenu aptaujai 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi 
 mazietilpības autobusiem” 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Par jaunu, nelietotu riepu piegādi mazietilpības autobusiem” 
identifikācijas Nr. RS/CA/2021/15 

 

 
 
Pretendenta nosaukums: ____________________ 
 

N
r. 

Riepas izmērs Ražotājs/ Modelis Skaits Cena EUR 
bez PVN 

par 1 gab. 

Summa 

1 195/75 R16C     
KOPĀ:     

 
 
 
 
*Cenu norādīt ar 4 (četri) cipari aiz komata. 
 
 
 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 


