
 
 

CENU APTAUJAS NOSACĪJUMI 

“PAR SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDI” 
Identifikācijas Nr.RS/CA/2021/1 

 
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 saskaņā ar precei izvirzītām prasībām.  
 

3. Precei izvirzītās prasības 
 

Nr. Preces 
nosaukums 

Precei izvirzītās prasības Mērv. Skaits 

1. Veļas 
mazgāšanas 
pulveris 

Piemērots mazgāšanai ar veļas mašīnām un rokām. 
Efektīgi mazgā dažāda veida traipus jau 40C 
temperatūrā. Piešķir veļai svaigu un ilgi saglabājošos 
smaržu. 
Tilpums 450 g 

gab. 20 

2. Grīdu 
mazgāšanas 
līdzeklis 

Koncentrēts, universāls tīrīšanas līdzeklis ar 
dezinficējošu iedarbību. Piemērots visu veidu grīdas 
segumiem, telpā rada patīkami aromātu. Piemērots 
gan ģenerālai tīrīšanai, gan ikdienas uzkopšanai. Svars 
5 kg. 

gab. 16 

3. Trauku 
mazgāšanas 
līdzeklis 

 Efektīvi šķīdina taukus un netīrumus arī vēsā un 
cietā ūdenī, piešķir traukiem un glāzēm mirdzumu. 
Tilpums ne mazāk kā 450 g 

gab. 80 

4. Stiklu  
mazgāšanas 
līdzeklis 

 Stiklu, spoguļu un stikla virsmu mazgāšanas 
līdzeklis. Efektīvi likvidē netīrumus, nodrošinot 
mazgāto virsmu kristālisku spīdumu bez švīkām. 
iedarbojas antistatiski, kā arī vienlaicīgi kavē 
netīrumu  Tilpums  5 l 

gab. 10 

5. Vannu  
tīrīšanas 
līdzeklis 

Universāls tīrīšanas līdzeklis dušas kabīnēm, 
vannām, dušas paliktņiem, tilpums 500 mml 

gab. 10 

6. WC tīrīšanas 
līdzeklis 

Tualetes tīrīšanas līdzeklis vannu, tualetes podu, 
izlietņu tīrīšanai. Efektīvi iedarbojas uz kaļķakmens 
nogulsnēm un rūsas nosēdumiem. 750 mml 

gab.  80 

7. Gaisa 
atsvaizd., pud. 

Aerosols, 300 ml, dažādi aromāti gab.  30 



 

Nr. Preces 
nosaukums 

Precei izvirzītās prasības Mērv. Skaits 

8. Ziepes - 
šķidras 

Universālas šķidrās ziepes ikdienas lietošanai, 
aizsargā ādu. Piemērots roku un ķermeņa 
mazgāšanai. Piemērots  lietošanai šķidro ziepju 
dazatorā. Tilpums 5 l. 

gab.  8 

9. Ziepes - 
gabaliņos 

Piemērotas roku un ķermeņa mazgāšanai. Maigi 
attīra, mīkstina un aizsargā ādu. Svars 150 mg. 

gab 60 

10. Saimniecības 
ziepes 

Ziepes bez antibakteriālām piedevām, bez aromāta, 
pH neitrālas 
Svars: vismaz 200 gr. 

gab. 10 

11. Mikro šķiedras 
lupatiņas  

Ar šo audumu ātri notīrīsiet putekļus, taukus un 
netīrumus no tīrāmām virsmām. Lietot sausu, lai 
slaucītu putekļus. Lietot mitru, lai mazgātu un tīrītu 
virtuves tehniku, vannu, sudraba un misiņa 
izstrādājumus, automašīnas salonu, sporta inventāru 
u.c. virsmas.  Iepk. 8 gab. izmers 40X40 

iepak. 30 

12. Tualetes papīrs Balts tualetes papīrs, ne mazāk kā 2 kārtas, ar 
perforāciju, lokšņu skaits rullī  150, Ruļļu skaits 
iepakojumā ne vairāk kā 8 

iepak. 140 

13. Trauku 
švammes 

Trauku mazgāšanas sūklis ar vienu abrazīvu pusi, 
Izmērs: ne mazāk kā 9x5x3 cm, krāsaina, Skaits vienā 
iepakojumā vismaz 10 

iepak. 20 

14. Atkritumu 
maisi  25 l 

Polietilēna atkritumu maisi ruļļos, Tilpums: vismaz 25 
l, Biezums: ne mazāk kā 8 mikroni, Rullī ne mazāk kā 
20 maisi, Krāsa: melns 

gab. 30 

15. Atkritumu 
maisi  35 l 

Polietilēna atkritumu maisi ruļļos, Tilpums: vismaz 35 
l, Biezums: ne mazāk kā 8 mikroni, Rullī ne mazāk kā 
50 maisi, Krāsa: melns 

gab. 30 

16. Atkritumu 
maisi  65 l 

Polietilēna atkritumu maisi ruļļos, Tilpums: vismaz 65 
l, Biezums: ne mazāk kā 30 mikroni, Rullī ne mazāk 
kā 10 maisi, Krāsa: melns 

gab. 30 

17. Lateksa cimdi Vienreizējās lietošanas lateksa cimdi bez pūdera,, 
nesterili, Biezums: 0,05 mm (+/- 0,02), Iepakojumā - 
100 gab. (50 pāri) 

gab. 2 

18. Gumijas cimdi  Izgatavoti no izturīgas gumijas . Izmērs: M,L, 
Iepakojums pāris. Cimdi ir paredzēti tīrīšanas 
darbiem. Premium kvalitāte. 

gab. 100 

19. Salvetes šauras Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 
mikro, izmērs: 21,5x24cm.  Paciņa: 150 salvetes, 
iepakojumā: 25 paciņas. 

iepak. 7 

20. Mini papīra 
roku dvieli 

Balts papīra dvielis, ne mazāk kā 2 kārtas, ar 
perforāciju, ruļļa garums ne mazāk kā 52,5 m,  ar 
serdenis diametrs 6 cm, augstums 19 cm 

gab. 50 

21. Plakanais 
mops 

Kokvilnas mops (100%) ar vidus kabatām. Var 
mazgāt veļas mašīnā, Izmērs ne mazāk kā 60 cm 

gab. 30 

 
 
 
 
 
 



 
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 21.janvarim, 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. 
5.4. Preces piegādi veikt pēc pieprasījuma pa daļām, pie nosacījuma, ka līguma darbības termiņš ir līdz 
31.12.2021. 
 
 
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 saimniecības preču piegādi” 
identifikācijas Nr. RS/CA/2021/1 

 
PIETEIKUMS  

par piedalīšanos cenu aptaujai 
“Par saimniecības preču piegādi” 
 identifikācijas Nr. RS/CA/2021/1 

 
 
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” 
identifikācijas Nr. RS/CA/2021/1 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

identifikācijas Nr. RS/CA/2021/1 
“PAR SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDI” 

 
Pretendenta nosaukums:  ____________________ 
 
Nr. Prece Nosaukums / Ražotājs/ Mērv. Skaits Cena 
1. Veļas 

mazgāšanas 
pulveris 

   

2. Grīdu 
mazgāšanas 
līdzeklis 

   

3. Trauku 
mazgāšanas 
līdzeklis 

   

4. Stiklu  
mazgāšanas 
līdzeklis 

   

5. Vannu  
tīrīšanas 
līdzeklis 

   

6. WC tīrīšanas 
līdzeklis 

   

7. Gaisa 
atsvaizd., 
pud. 

   

8. Ziepes - 
šķidras 

   

9. Ziepes - 
gabaliņos 

   

10. Saimniecības 
ziepes 

   

11. Mikro 
šķiedras 
lupatiņas  

   

12. Tualetes 
papīrs 

   

13. Trauku 
švammes 

   

14. Atkritumu 
maisi  25 l 

   



 

Nr. Prece Nosaukums / Ražotājs/ Mērv. Skaits Cena 
15. Atkritumu 

maisi  35 l 
   

16. Atkritumu 
maisi  65 l 

   

17. Lateksa cimdi    
18. Gumijas 

cimdi 
   

19. Salvetes 
šauras 

   

20. Mini papīra 
roku dvieli 

   

21. Plakanais 
mops 

   

 
 
 
 
 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 
 
 
 


