
Tehniskā specifikācija 

 

“Saimniecības preču iegāde” 

Identifikācijas Nr.: DT 2016/19 
 

1.            Iepērkamā prece: šādas saimniecības preces: 

Nr. p. k. Nosaukums Preces apraksts* Plānotais apjoms 

līdz 

I.daļa – Papīra izstrādājumi 

1. Industriālais 

papīrs KATRIN 2slāņi 350 m vai ekvivalents 
20 gab. 

2. Papīra roku 

dvieļi (loksnēs) 
Standarta, dabīgi balts, 2-Z fold, non-stop, 2-kārtas, 1 paciņā – 190 

loksnes.1 gab. 
1700 gab. 

3. Papīra roku 

dvieļi (ruļļos) Serla towel vai ekvivalents 
220 gab. 

4. Tualetes papīrs 

R2 
2-kārtīgs, dabīgi balts, Multi Roll W2, 1 rullī - 950 loksnes. Piemērots 

ievietošanai tualetes papīra turētājā ar inerces pret rotēšanas bremzi 

un divu ruļļu sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu tualetes papīra 

padevi. 1 gab. 

3000 gab. 

5. Tualetes papīrs 
Lotus Comfort, Serla vai ekvivalents 

500 gab. 

6. Tualetes papīrs  Katrin Classic Gigant S 10610, 2 slāņi, balts, loksnes izmērs 10x12.5 

cm, 

1600 lokšņu rullī, 200 m rullī, diametrs 19 cm vai ekvivalents 

60 gab. 

7 Roku dvieļi  En Motion handtowel, dvielis EnMotion Impulse turētājam, 143 m, 2-

kārtas 
200 gab. 

II.daļa – Plastmasas un PVC izstrādājumi 

1.  
Atkritumu 

maisi 
Iepakojuma veids: Polietilēna maisi ruļļos, LDPE. Atkritumu maiss 

paredzēts sadzīves atkritumu iznešanai un transportēšanai no telpas, 

biezums 30 mkr, tilpums 25 L, iepakojumā 15 gab., ruļļa svars - 0,22 

kg, krāsa - pelēka.  

500 gab. 

2.  
Atkritumu 

maisi 
Iepakojuma veids: Polietilēna maisi ruļļos, LDPE. Atkritumu maiss 

paredzēts sadzīves atkritumu iznešanai un transportēšanai no telpas, 

biezums 30 mkr, tilpums 35 L, iepakojumā 10 gab., ruļļa svars - 0,177 

kg, krāsa - pelēka. 

400 gab. 

3.  
Atkritumu 

maisi 
Iepakojuma veids: Polietilēna maisi ruļļos, LDPE. Atkritumu maiss 

paredzēts sadzīves atkritumu iznešanai un transportēšanai no telpas, 

biezums 32 mkr, tilpums 60 L, iepakojumā 10 gab., ruļļa svars - 0,279 

kg, krāsa - pelēka. 

250 gab. 

4.  
Atkritumu 

maisi 
Iepakojuma veids: Polietilēna maisi ruļļos, LDPE. Atkritumu maiss 

paredzēts sadzīves atkritumu iznešanai un transportēšanai no telpas, 

biezums 32 mkr, tilpums 100 L, iepakojumā 10 gab., ruļļa svars - 

0,396 kg, krāsa - pelēka. 

100 gab. 

5.  
Atkritumu 

maisi 
Iepakojuma veids: Polietilēna maisi ruļļos. Atkritumu maiss paredzēts 

sadzīves atkritumu iznešanai un transportēšanai no telpas, biezums 55 

mkr, tilpums 100 L, iepakojumā 10 gab., krāsa - nav nozīmes. 

100 gab. 

6.  
Vienreizējās 

lietošanas 

glāzes 

Tilpums - 200 ml, iepakojumā - 100 gab., krāsa - balta. 350x100 

gab.=35000 gab. 

III.daļa - Sadzīves ķīmija u.c. produkti 



1. 
Šķidrās ziepes Krēmveida ziepes vakuuma iepakojumā. Tilpums - 900 ml. Paredzēts 

1500 mazgāšanas reizēm. Piemērots ievietošanai Luna krēmveida 

ziepju turētājos. 1gab. 

150 gab. 

2. 
Bērnu ziepes  100 gr. - 1 gab. 350 gab. 

3. 
Saimniecības 

ziepes 72% 
150 gr. - 1 gab. 300 gab. 

4. 
Veļas pulveris  Paredzēts krāsainas veļas mazgāšanai automātā. Sākot no 5 kg 

iepakojumiem. 
100 kg 

5. 
Veļas pulveris  Paredzēts baltas veļas mazgāšanai automātā. Sākot no 5 kg 

iepakojumiem. 
100 kg 

6. 
Veļas 

mazgājamais 

līdzeklis Paredzēts mazgāšanai ar rokām. Kastanis vai ekvivalents, 1litrs 

20 litri 

7. Veļas 

mazgājamais 

līdzeklis 
Paredzēts mazgāšanai ar automātisko veļas mazgāšanas mašīnu. 

Kastanis vai ekvivalents, 1litrs 

50 litri 

8. 
Veļas 

mīkstinātājs 
Sensitive. vai ekvivalents, 1litrs 

60 litri 

9. 
Veļas balinātājs  

Ace regular vai ekvivalents 1litrs 

40 litri 

10. 
Veļas traipu 

tīrītājs 
Ace delicate vai ekvivalents 1litrs 60 litri 

11. 
Mikrošķiedras 

audums Universāls mikrošķiedras audums, ar paaugstinātu absorbciju,  

340g/m2, krāsa - nav nozīmes; izmērs: 38x38 cm. 

130 gab. 

12. 
Cimdi 

(gumijas) 
Gumijas cimdi, pirkstaiņi, bez oderes, dažādi izmēri, paredzēti 

uzkopšanas darbiem, trauku mazgāšanai, utt. 1gab.(pāris) 
100gab. 

13. 
Cimdi 

(auduma) Darba cimdi, pirkstaiņi, ar gumijas punktiem, universāli. 1 gab. 

(pāris) 

100 gab. 

14. 
Antistatiķis YPLON vai ekvivalents. Tilpums – 300ml 50 gab. 

15. 
Gaisa 

atsvaidzinātāji 
Iepakojums: metāla aerosols ar izsmidzinātāj korķi, tilpums aptuveni 

330ml 1gab. 
40 gab. 

16. 
Mēbeļu virsmas 

tīrīšanas 

līdzeklis  

Yplon vai ekvivalents, 300ml 50gab. 

17. 
Logu 

mazgājamais 

līdzeklis Tilpums- 5 L, 1gab. 

50 litri 

18. 
Dezinficējoši 

kubi pisuāriem 
Hagleitner. 1 gab - 0,7 kg. 

6 gab. 

19. 
Podu tīrīšanas 

līdzeklis Power WC. Tilpums - 5 L.  60 litri 

20. 
Universāls 

mazgāšanas 

līdzeklis Keramikas un akmens grīdu tīrīšanas līdzeklis "ULA". Tilpums - 5 L 

12 gab. 



21. 
Trauku 

mazgāšanas 

līdzeklis Zilgme universālais tīrīšanas līdzeklis. Tilpums - 5 L 

4 gab. 

22. 
Kanalizācijas 

tīrīšanas 

līdzeklis 

Kurmis vai ekvivalents. Tilpums – 1L. 1gab. 30 litri 

23. Putojošās 

ziepes vakuuma 

iepakojumā 

Piemērots ievietošanai Hagleitner XIBU putojošo ziepju turētājos. 

Tilpums - 600 ml. Paredzēts 2000 mazgāšanas reizēm. 
100gab. 

* Piegādes laiks 2(divas) darbadienas no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Piegādei jābūt iekļautai cenā. 

Kontaktpersonas:  

- Par tehniskajā specifikācijā nosauktajām precēm: Mārīte Sarkane mob.t.26482550, Rīgā, Brīvības ielā 

75. 

-Par iepirkuma procedūru: Jānis Matuzals mob.t. 26314433, janis.matuzals.LDT@inbox.lv 

2. Prasības precei: 

- 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.punktā minētajām saimniecības precēm jābūt piemērotam ievietošanai telpās esošajos 

turētājos, kurus pretendenti var apskatīt, pirms tam sazinoties ar kontaktpersonu; 

- Kopā ar piedāvājumu iesniedzami arī 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.punktā minēto saimniecības preču paraugi, kuri pēc 

iepirkuma procedūras beigām tiks atdoti. 

- preces kvalitātei jāatbilst ES standartiem; 

- garantija Precēm jābūt ne mazāk kā 1 gads. 

 

3. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 19.jūlijam plkst.13:00: 

3.1.pa pastu: Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga, Latvija; 

3.2.personīgi Brīvības iela 75, Rīga, Latvija; (atstāt pie sarga); 

3.3.uz e-pastu: janis.matuzals.ldt@inbox.lv (ar drošu e-parakstu); 

3.4.pa faksu: + 371 67316676. 

 

4. Pretendentam jāsniedz; 

- Piedāvājums atbilstoši aprakstam. Piedāvājumu var iesniegt par visām daļām vai par kādu no 

daļām., norādot kopējo cenu bez PVN pa daļu ņemot vērā norādītos apjomus. Piedāvājumā 

jānorāda tās vienas vienības (kg, litrs., ml., gab., m vai iepakojuma cena bez PVN) kāda norādīta 

un prasīta aprakstā (piem.: ja 1gab. ir 1litrs, tad cena jānorāda par 1litru, ja iepakojumu, tad par 

prasītā iepakojuma 1gab. ), norādot kopējo cena(bez PVN); 

- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem; 

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja tulkojums netiek pievienots, tad iepirkumu 

komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts un piedāvājums no turpmākās 

vērtēšanas tiek izslēgts. Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tad tai jābūt apliecinātai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Vērtēšana: Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi 

atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām(aprakstam) un piedāvātā zemākā cena. 


