
CENU APTAUJAS NOSACĪJUMI 

“Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei” 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 

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 
Iepirkuma priekšmets – saimniecības preču piegāde tehniskai bāzei. 
 
3. Precei izvirzītās prasības 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums Precei izvirzītās prasības Skaits 

1. Vara smēre aerosolā  

Aizsargā un novērš koroziju un 
salipšanu. Noturīga pret ūdeni, 

sālsūdeni u.c. Temperatūras 
izturība no -35 grādiem līdz 
+1000 grādiem pēc celsija. 

Pielietošana: Skrūvju 
savienojumi, a/m izplūdes 

sistēmas savienojumiem. 400 ml. 

30 gab. 

2. Elektrokontaktu tīrītājs  

Noņem brīvos oksidācijas un 
degšanas atlikumus, putekļu 

uzkrājumus un netīrumus, kas 
izraisa strāvas vadāmību uz 

kustīgo kontaktu virsmām, tādām 
kā aizdedzes sadalītāji, releju 
kontakti, rezistori. Samazina 

kontaktu pretestību,atgrūž 
mitrumu. 400 ml. 

15 gab. 

3. 
Bremžu tīrītājs 

aerosolā  

Ātra un efektīva kvēpu, tauku, 
bremžu putekļu un eļļainu atlieku 
noņemšana, bez acetona, AOX un 

nesatur silikonu, hlora, svina, 
kadmija savienojumus. Darba 

gāze CO2 (neitrāla ogļskābe). Var 
izsmidzināt 360 gradu leņķī.  

500 ml. 

60 gab. 

4. 
Rūsas noņēmējs ar 

grafīta piedevu 
aerosolā  

Efektīvs līdzeklis ierūsējušu 
savienojumu atbrīvošanai, izspiež 

mitrumu,samazina berzi un 
60 gab. 



nodilumu. Izveido pretkorozijas 
aizsargslāni. Ar grafīta piedevu. 

400 ml. 

5. 

Smidzināšanas 
sprauslu/sveču 

atbrīvošanas līdzeklis 
aerosolā 

Pamatīgi šķīdina piedegumu, rūsu 
un atbrīvo oksidēšanās dēļ 

iestrēgušus iesmidzināšanas 
inžektorus, kvēlsveces un 

aizdedzes sveces. Darbojas uz 
sasaldēšanas principa. Sasaldē 

virsmu līdz -39 grādi pēc celsija. 
500 ml. 

15 gab. 

    
 
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 22.jūnijam, 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 pavadzīmi iesniedz preces pieņemšanas-nodošanas aktu. 
5.3. Preces piegādi veikt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtīšanas brīža. 
5.4. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 
 
6. Apmaksas nosacījumi 
6.1.Priekšapmaksa nav paredzēta. 
6.2. Apmaksa par Piegādātāja piegādāto preci Pasūtītājs veiks 30 kalendāro dienu laikā pēc 
pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas un parakstīšanas. 
 
 
 
11.06.2021.                                                                                          S.Trančenoks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 
Cenu aptaujai 

“Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei”, 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 

PIETEIKUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā 

“Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei”, 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 
 
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 saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei”, 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

 
 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums 
Precei izvirzītās 

prasības/specifikācija 

Ražotājs 
(aizpilda 

pretendents) 

Specifikācija 
(aizpilda 

pretendents) 

1. Vara smēre aerosolā  

Aizsargā un novērš koroziju un 
salipšanu. Noturīga pret ūdeni, 

sālsūdeni u.c. Temperatūras 
izturība no -35 grādiem līdz 
+1000 grādiem pēc celsija. 

Pielietošana: Skrūvju 
savienojumi, a/m izplūdes 

sistēmas savienojumiem. 400 
ml. 

  

2. 
Elektrokontaktu 

tīrītājs  

Noņem brīvos oksidācijas un 
degšanas atlikumus, putekļu 

uzkrājumus un netīrumus, kas 
izraisa strāvas vadāmību uz 
kustīgo kontaktu virsmām, 

tādām kā aizdedzes sadalītāji, 
releju kontakti, rezistori. 

Samazina kontaktu 
pretestību,atgrūž mitrumu. 400 

ml. 

  

3. 
Bremžu tīrītājs 

aerosolā  

Ātra un efektīva kvēpu, tauku, 
bremžu putekļu un eļļainu 

atlieku noņemšana, bez acetona, 
AOX un nesatur silikonu, hlora, 

svina, kadmija savienojumus. 
Darba gāze CO2 (neitrāla 

ogļskābe). Var izsmidzināt 360 
gradu leņķī.  

500 ml. 

  

4. 
Rūsas noņēmējs ar 

grafīta piedevu 
aerosolā  

Efektīvs līdzeklis ierūsējušu 
savienojumu atbrīvošanai, 

izspiež mitrumu,samazina berzi 
un nodilumu. Izveido 

pretkorozijas aizsargslāni. Ar 
grafīta piedevu. 400 ml. 

  

5. 
Smidzināšanas 
sprauslu/sveču 

Pamatīgi šķīdina piedegumu, 
rūsu un atbrīvo oksidēšanās dēļ 

iestrēgušus iesmidzināšanas 
  



atbrīvošanas 
līdzeklis aerosolā 

inžektorus, kvēlsveces un 
aizdedzes sveces. Darbojas uz 
sasaldēšanas principa. Sasaldē 

virsmu līdz -39 grādi pēc 
celsija. 500 ml. 

     

     
 
 

 
 
 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
Cenu aptaujai 

“Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei”, 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Par saimniecības preču piegādi tehniskai bāzei”, 
identifikācijas Nr. RS/CA/2021/12 

 

 
 
Pretendenta nosaukums: ____________________ 
 

Nr. 
p.k. 

Prece Nosaukums / 
Ražotājs 

Skaits Cena 
EUR bez 

PVN par 1 
gab. 

Summa 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

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

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 


