
CENU APTAUJAS NOSACĪJUMI 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8”, 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 

 

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 – Nedzīvojamās telpas logu piegāde un nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 
8, 5 gab. 
Pakalpojuma veicējs veic cenu aptaujā minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju 
(pielikums nr.1). 
Pretendentam darbu izpildē jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu 
piesaistīšana darbu veikšanai. 
Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits 
tehniskais nodrošinājums pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 
Piegādātāja logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem 
elementiem. 
 
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 27.aprīlim, plkst. 13:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: 
rezeknessatiksme@rezekne.lv 
 
4. Citi piedāvājuma nosacījumi: 

4.1. Pasūtījuma izpildes termiņš 4 nedēļas. 
4.2. Piegādātājs ar rēķinu iesniedz pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. 
4.3. Piedāvājumu var iesniegt tikai uz visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

 
5. Apmaksas nosacījumi 
5.1.  Priekšapmaksa nav paredzēta. 
5.2. Apmaksa par Piegādātāja piegādāto preci un veikto pakalpojumu Pasūtītājs veiks 30 kalendāro 
dienu laikā pēc rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas un parakstīšanas. 

 

 

20.04.2021. 

 

 

 
 



Pielikums Nr.1 
Cenu aptaujai 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un  
nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8”, 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 
1. PVC logs, Uw<=1.40, dalīts uz divām daļām, 1 daļa veramā, 3 gab. 
2. Profilu krāsa: balta/5 kameru, Uf-1.3 
3. Stikla pakete: Ug-1.1,24 mm 2 karšu 
4. Furnitūra: rokturis PVC balts 
5. Palodzes profils 30 mm, 1900 mm x 3gab. 
6. Ārējā palodze 180 x 2000 Zn 
7. Montāža, apdare, veco logu utilizācija 
8. Garantija-3 gadi 
9. Pirms izgatavošanas Piegādātājs veic 

kontrolizmērīšanu. 
 

 

 

 

 

1. PVC logs, Uw<=1.40, dalīts uz divām daļām, neverams, 2 gab. 
2. Profilu krāsa: balta/5 kameru, Uf-1.3 
3. Stikla pakete: Ug-1.1,24 mm 2 karšu 
4. Palodzes profils 30 mm, 1900 mm x 2gab. 
5. Ārējā palodze 180 x 2000 Zn 
6. Montāža, apdare, veco logu utilizācija 
7. Garantija 3 gadi 
8. Pirms izgatavošanas Piegādātājs veic 

kontrolizmērīšanu. 
 
 
 
 

Izstrādājumu skaits: 5 
 
 

  



Pielikums Nr.2 
Cenu aptaujai 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un  
nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8”, 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 
 

PIETEIKUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8” 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 

 
 
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  

 

 

 
 



Pielikums Nr.3 
Cenu aptaujai 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un  
nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8”, 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 
 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
 
 

Nr. 
p.k. 

Skaits Nosaukums Pretendenta piedāvājums: 
Izvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas prasībām,  norādot 
piedāvāto preču nosaukumus, 
ražotājus, tehniskās īpašības, 

parametrus utt. 
1. 3 PVC logu piegāde un nomaiņa ar 

pilnu apdari Raiņa ielas 8 
nedzīvojamā telpā ar trim 
vēršanas pozīcijām 

 

2. 2 PVC logu piegāde un nomaiņa 
ar pilnu apdari Raiņa ielas 8 
nedzīvojamā telpā bez vēršanas 

 

 
 Ar šo apliecinu: 

1) piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai. 
2) ka piegādi un uzstādīšanu veiksim ne vēlāk kā ___________________________ 

 
 

 
 
 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 
  



Pielikums Nr.4 
Cenu aptaujai 

“Nedzīvojamās telpas logu piegāde un  
nomaiņa Rēzeknes pilsētā, Raiņa ielā 8”, 

 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/8 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

 
Pretendenta nosaukums: ____________________ 
 

 
Nr. 
p.k. 

Pozīcija Daudzums Piedāvātā 
cena EUR 
bez PVN 
par 1gab.  

Kopā 

1. PVC logu piegāde un nomaiņa ar 
pilnu apdari Raiņa ielas 8 
nedzīvojamā telpā ar trim vēršanas 
pozīcijām 

3   

2. PVC logu piegāde un nomaiņa ar 
pilnu apdari Raiņa ielas 8 
nedzīvojamā telpā bez vēršanas 

2   

Kopā:   
 
 
*Cenu norādīt ar 2 (divi) cipari aiz komata. 
 
 
 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 


