
1.pielikums 
2022.gada 8.februāra 

Iepirkuma komisijas sēdes protokolam
Nr. 1.26/1/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam (tirgus izpēte) „Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils

tehnikums” vajadzībām”
(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/01)

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nr.
p.k. Nosaukums Skaits,

gab
Massa,

kg
Apstrādes

periodiskums

Viena veļas kg 
apstrādes izmaksas 

EUR, bez PVN
1. Veļas komplekts 400 1,800 2 reizes mēnesī
2. Pārklāji 400 1,800 2 reizes gadā
3. Gultas segas 400 2,500 2 reizes gadā

4. Gultas vilnas segas 
ķīmiskā tīrīšana 400 3,200 1 reizi gadā

5. Galdauti 20 0,400 1 reizi mēnesī
6. Dvieļi lielie 20 0,400 1 reizi mēnesī
7. Dvieļi mazie 40 0,200 1 reizi mēnesī
8. Veļas maisi 20 0,600 2 reizes mēnesī

9. Aizkaru ķīmiskā 
tīrīšana 5 2,00 1 reizes gadā

10. Sporta tērpi (īsie) 100 0,400 4 reizes gadā

Gada faktiskais paklapojuma apjoms var nesasniegt vai pārsniegt tabulā norādīto apjomu,
apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski izpildītajam pakalpojuma apjomam. Daudzums var
mainīties atkarībā no nepieciešamības.

2. Pakalpojumu izpildes prasības:
2.1. Piemērot standartus atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 

803 „Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu 
marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” prasībām.

2.2. Veļu atbalināt bez pelējuma.
2.3. Mazgāšanas laikā veļu apstrādāt ar balinātāju, aromatizējošiem līdzekļiem, kas neizsauc 

ādas alerģiju.
2.4. Pulveriem jābūt ekoloģiski tīriem, par ko pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt sertifikātus.
2.5. Apstrādātai veļai jābūt iesaiņotai celofāna maisos -  standarta iepakojumā.
īpašie nosasījumi:

2.6. Nodrošināt netīras veļas pieņemšanu no Pasūtītāja (pēc adreses Bauskas iela 23, 
Daugavpils) no pīkst. 10:00 līdz pīkst. 15:00. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
Pasūtītājam pakalpojumu sniegšanu arī citos laikos (pēc pušu vienošanās).

2.7. Veļas pieņemšanu, svēršanu, savākšanu, izkraušanu, iekraušanu, kā arī transportēšanu 
uz mazgātavu un atpakaļ, Pretendents nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
ar saviem materiāltehniskajiem un darbaspēka resursiem, Pasūtītāja atbildīgās personas 
klātbūtnē.

2.8. Tīrās un netīrās veļas transportēšana jānodrošina atsevišķi.
2.9. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 4 (četras) darba dienas no veļas pieņemšanas dienas.



2.10. Gadījumā, ja mazgāšanas pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi, tad atkārtota veļas 
mazgāšana jāveic 2 (divu) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām 
neatbilstībām parakstīšanas dienas, par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.

2.11. Veļas pieņemšanas, nodošanas vieta -  Bauskas iela 23, Daugavpils.
2.12. Piedāvājuma vienības cenā jābūt iekļauta pakalpojuma izpildes cena, veļas 

pieņemšanas, svēršanas, savākšanas, izkraušanas, iekraušanas izdevumi, kā arī veļas 
transportēšanas izdevumi uz mazgātavu un atpakaļ, visi nodokļi, kā arī citi izdevumi, ja 
tādi paredzami.

2.13. Piedāvājumā vienības cenas paliek nemainīgas visu līguma darbības laiku.
2.14. Līguma darbības laiks -  līdz 31.12.2023.
2.15. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils (NUTS kods: LV005 -  līguma izpilde 

Latgales reģionā).
2.16. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 15.februārim plkst.l2:00.
2.17. Piedāvājumu izvēles kritērijs -  piedāvājums ar viszemāko cenu par katru pozīciju 

atsevišķi, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Pirms lēmuma 
par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas komisija pārliecinās, vai pretendentam, kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 
darbība, kā arī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, 
kas pārsniedz 150 euro. Ja konstatēts, ka attiecīgā pretendenta saimnieciskā darbība ir 
apturēta vai pārtraukta, vai arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
(nodevu) parāds pārsniedz 150 euro, komisija ir tiesīga noraidīt šā pretendenta 
piedāvājumu un izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, vai arī izbeigt vai pārtraukt 
iepirkumu.

2.18. Divu vai vairāku līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā, priekšrocības tiks piešķirtas 
pretendentam, ar kuru pasūtītājam iepriekš ir bijusi veiksmīga sadarbība vai pretendents 
piedāvājis papildus īpaši izdevīgus pakalpojuma izpildes vai apmaksas noteikumus.

2.19. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt/izbeigt iepirkumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums.

2.20. Komisijai piedāvājumu izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt iepirkuma pretendentiem 
skaidrojumus par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem.

2.21. Kontaktpersonas:
2.21.1. Pakalpojuma izpildes jautājumos -  PIKC "Daugavpils tehnikums" 
Saimniecības nodaļas vadītājs Mihails Jenbajevs, mob. tālr. +371 27741515, e-pasts -  
Mihails.Jenbaievs@daugvt.lv
2.21.2. Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos -  PIKC "Daugavpils tehnikums" 
juriste Inga Lose, e-pasts: Inga.Lose@daugvt.lv
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