
APSTIPRINĀTA
ar Profesionālās izglītības kompetences centra 
“Daugavpils tehnikums”
2022. gada 22.marta Iepirkuma komisijas sēdes 
protokolu Nr. 1.26/10/1

IEPIRKUMA (TIRGUS IZPĒTES)
“TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE”

INSTRUKCIJA
(Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10)

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Tirgus izpētes instrukcija (turpmāk tekstā -  instrukcija) nosaka kārtību, kādā Profesionālās 
izglītības kompetences centrs "Daugavpils tehnikums", reģistrācijas Nr. 2734003068, nodokļu 
maksātāja Nr. LV90009625574, juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404 
(turpmāk tekstā -  pasūtītājs/pircējs), izsludina tirgus izpēti pretendenta izvēlei tīrīšanas un 
dezinfekcijas līdzekļu piegādē.
1.2. Pasūtītājs izsludina tirgus izpēti (turpmāk tekstā -  iepirkums) publicējot sludinājumu 
pasūtītāja mājas lapā internētā www.daugvt.lv.
1.3. Sludinājumā par iepirkumu pasūtītājs nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 
Piedāvājumi, kurus pasūtītājs saņems pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti.
1.4. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas laiku un Latvijas Republikā noteiktajām 
darba un svētku dienām.
1.5. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma laikam no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas 
dienas jābūt ne mazākam kā 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pretendentam piedāvājuma 
derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu 
saņemšanai.
1.6. Iepirkuma piedāvājuma parakstītājiem jāgarantē sniegto ziņu patiesīgums un precizitāte.
1.7. Kontaktpersonas:
1.7.1. Tehniskās specifikācijas jautājumos: Saimniecības nodaļas vadītājs Mihails Jenbajevs, 
mob.t. +371 27741515, e-pasts: Mihails.Jenbaievs@daugvt.lv
1.7.2. Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos -  juriste Inga Lose, e-pasts: Inga.Lose@daugvt.lv

2. Ziņas par iepirkuma priekšmetu:
2.1. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 39800000-0 (Tīrīšanas un 
spodrināšanas līdzekļi).
2.2. NUTS kods: LV005 -  līguma izpilde Latgales reģionā, Daugavpils pilsēta.
2.3. Pakalpojuma apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1 .pielikums).
2.4. Līguma kopēja summa nedrīkst pārsniegt 9999,99 EUR neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli.
2.5. Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
2.6. Visā līguma darbības laikā preču cenas ir nemainīgas.

3. Pretendentiem izvirzītās prasības:
3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 
visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).
3.2. Pretendents nevar piesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildei.

4. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:
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4.1. Visi piedāvājumā dokumenti iepirkumam iesniedzami līdz 2022.gada 29.martam pīkst. 
12:00 .

4.2. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam 
termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu 
„KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”, neatvērt līdz 
2022.gada 29.martam, pīkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un 
tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam 
piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS 
PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU”.
4.3. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2022.gada 29.martā pīkst. 12:05 PIKC “Daugavpils 
tehnikums”, 207.kabinetā, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.
4.4. Pretendentiem piedāvājuma dokumentācija jāiesniedz pasūtītājam rakstveidā latviešu 
valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā
4.5. Iepirkuma pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
4.6. Pretendentam jānoformē un jāiesniedz šādi dokumenti:
4.6.1. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts iepirkuma pieteikums, atbilstoši
2.pielikuma paraugam (oriģināls).
4.6.2. Finanšu un tehniskais piedāvājums, atbilstoši 3.pielikuma paraugam (oriģināls). Cena 
norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem 
visiem pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar darbu izpildi.
4.6.3. Ja pretendenta dokumentus paraksta pilnvarotā persona (nevis pretendenta likumiskais 
pārstāvis), tad obligāti jāpievieno dokuments, kas apliecina parakstījušās personas tiesības 
pārstāvēt pretendentu (oriģināls vai apliecinātā kopija).
4.6.4. Jebkura cita informācija, kura pēc pretendenta domām var ietekmēt pasūtītāja izvēli.
4.7. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu līdz
4.1. punktā norādītajam termiņam.
4.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt 
(izņemot gadījumus, ja ir konstatēta aritmētiskā kļūda aprēķinos).
4.9. Jebkurš piedāvājums, kas saņemts pēc instrukcijas 4.1.punktā noteiktā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa, ar pavadvēstuli tiks nosūtīts atpakaļ bez izskatīšanas.

5. Saņemto piedāvājumu atvēršana, piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma 
pieņemšana:
5.1. 2022.gada 29.martā plkst.l2:05 PIKC „Daugavpils tehnikums” telpās, Strādnieku ielā 16, 
Daugavpilī, 207.kabinetā iepirkumu komisija atvērs iesniegtajos piedāvājumus, to iesniegšanās 
secībā.
5.2. Katram pretendentam ir tiesības pilnvarot vienu pārstāvi, kurš drīkst piedalīties 
piedāvājumu atvēršanā. Pretendentu pārstāvju pienākums ir iesniegt pilnvaru par piedalīšanos, 
uzrādīt personību apliecinošu dokumentu un parakstīt pretendentu pārstāvju sarakstu, kurā 
jānorāda pārstāvamā pretendenta nosaukums (firma), pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, 
personu apliecinošs dokuments, tā numurs, piedalīšanās pamatojums, datums, paraksts.
5.3. To pretendentu aploksnes, no kuriem ir saņemts paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu, 
netiek atvērtas.
5.4. Pretendentu pārstāvjiem ir tiesības piedalīties tikai piedāvājumu aplokšņu atvēršanas laikā 
un atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem, kas saistīti ar pārstāvamo pretendentu 
iesniegtajiem dokumentiem, kā arī iepazīties ar citu pretendentu piedāvātajām cenām.
5.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, atverot iepirkuma aploksnes ar piedāvājumiem, nosauc 
pretendenta nosaukumu, finanšu piedāvājuma tabulā norādītos darbu nosaukumus, cenu, 
samaksas nosacījumus.
5.6. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiek pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas un 
iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.
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5.7. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs tādu piedāvājuma neatbilstību 
instrukcijas prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu, 
iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.
5.8. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents ir iesniedzis visus instrukcijas 4.6.punktā 
noteiktos dokumentus.
5.9. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka nav iesniegts kāds no instrukcijas 4.6.punktā 
norādītajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst instrukcijas prasībām, pretendents tiks izslēgts 
no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
5.10. Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību 
instrukcijas noteiktajām prasībām. Ja finanšu un tehniskais piedāvājums neatbildīs instrukcijas 
prasībām, pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
5.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas 
aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē 
attiecīgo pretendentu.
5.12. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu bez PVN.
5.13. 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.
5.14. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt/izbeigt iepirkumu vai atstāt iepirkumu bez 
rezultātiem, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.15. Komisijai piedāvājumu izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt iepirkuma pretendentiem 
skaidrojumus par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem.
5.16. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja 
iepirkuma uzvarētājs atteiksies slēgt līgumu.
5.17. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas visi pretendenti 
rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.
5.18. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt 
pretendenta sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot pretendenta jebkuras 
sniegtās ziņas, konstatēs, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā 
tiks izslēgts.
5.19. 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.

6. Līguma noslēgšanas kārtība:
6.1. Iepirkuma uzvarētājam līdz datumam, kas ir norādīts pasūtītāja paziņojumā par piegādes 
līguma slēgšanu, bet ne vēlāk kā līdz piedāvājuma derīguma laika beigām, jānoslēdz līgums ar 
pasūtītāju.
6.2. Slēdzot līgumu, cenas un samaksa par izpildītājiem darbiem tiek noteikta EUR.
6.3. Ja iepirkuma uzvarētājs paziņojumā norādītajā termiņā līgumu nenoslēdz, tad tiek 
uzskatīts, ka viņš ir atteicies no šīm tiesībām. Šajā gadījumā pasūtītājam ir tiesības uzaicināt 
slēgt līgumu ar nākamo labāko pretendentu, vai arī organizēt jaunu iepirkuma procedūru.

Pielikumā:
1 .pielikums -  Tehniskā specifikācija (uz četrām lp.)
2. pielikums -  Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa) (uz vienas lp.)
3. pielikums -  Finanšu un tehniskais piedāvājums (veidlapa) (uz piecām lp.)
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1.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam (tirgus izpēte) „Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” 

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10)

1. Vispārīgie noteikumi
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde 
uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt 
ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas 
prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Nr.
p.k. Preces nosaukums Mērvienība

1 . Neitrāls līdzeklis dabīgā un mākslīgā akmens virsmu, cietu virsmu tādu, 
kā flīžu, keramikas, mākslīgo materiālu, lakotu un emaljētu virsmu, kā 
arī stiklu tīrīšanai un uzkopšanai (Eclador Multi-Purpose Cleaner vai 
analogs). Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

2. Atsvaidzinošs sanitārās tīrīšanas līdzeklis tualetes kopšanai. Līdzeklis 
vienlaikus likvidē nepatīkamās smakas. Nomazgā netīrumus, noņem 
rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas. Gatavs 
lietošanai.
WC gels 3x1.
Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

3. Attaukojošs un dezodorējošs sārmains tīrīšanas līdzeklis visām 
ūdensizturīgām virsmām. Pielietojams ikdienas atkritumu tvertņu un 
sanitāro telpu sienu, grīdu un aprīkojumu tīrīšanai, attaukošanai, 
dezinfekcijai un nepatīkamo smaku noņemšanai, pārtikas apstrādes un 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, 
īpašības:
Spēcīgs attaukojošs un gaisa atsvaidzinošs līdzeklis.
Bāzēts uz aktīva hlora.
Ar patīkamu smaržu.
Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

4. Koncentrētas krēmziepes jūtīgai ādai. Kopā ar ādu saudzējošām un 
kopjošām vielām satur arī bioloģiski iedarbīgas vielas. Tīra un kopj 
jūtīgu ādu, labi putojošs, ar patīkamu smaržu un neitrālu pH vērtību, 
saudzē apkārtējo vidi. Lietojams visos plastmasas un metāla ziepju 
zemspiediena dozatoros roku mazgāšanas telpās rūpniecības, 
tirdzniecības, sabiedrisko pakalpojumu, viesnīcu un ēdināšanas nozarē, 
kā arī mājsaimniecībā. Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

5. Šķidrās ziepes flakonā. Iepakojumā 0,5 litri. iepakojums
6. Spirtu saturošs stiklu mazgāšanas līdzeklis ar smidzinātāju. Iepakojumā 

1 litrs.
iepakojums

7. Logu mazgāšanas gumijas sliede ar rokturi. Platums 35(+/-2)cm, 
Plastmasa/gumijas neslīdošs rokturis ar iespēju mainīt sliedi un gumiju. 
Rokturim pēc nepieciešamības var pievienot 2-dalīgu teleskopisko kātu.

gab.
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8. Teleskopiskais 2-dalīgs kāts. Kāta garums 1.20m(+/-2)cm izvilktā veidā. 
Saliktā veidā 62(+/-2)cm

gab.

9. Teleskopiskais 2-dalīgs kāts. Kāta garums 3.12m(+/-2)cm izvilktā veidā. 
Saliktā veidā 157(+/-2)cm

gab.

10. Trauku mazgāšanas līdzeklis ar ābolu, citronu vai citu aromātu, mazgā 
traukus pat aukstā ūdenī, maigs rokām (FAIRY Plus (green apple) vai 
analogs).
Iepakojumā 900ml

iepakojums

11. Handwaschpaste-pasta rokām
Augstās kvalitātes uz ādai nekaitīgu iedarbīgu tīrīšanas reaģentu un 
efektīvu abrazīvo vielu bāzes izstrādāta pasta grūti notīrāmu rūpniecisko 
netīrumu noņemšanai Handwaschpaste-pasta rokām 
Pasta ir dermatoloģiski pārbaudīta, pH neitrāla.
Specifiskas īpašības:
- Bioloģiski noārdās.
- Klasiska roku tīrāmā pasta darbnīcām un rūpnīcām, paredzēta intensīvai 
lietošanai. Iepakojumā 0,51itri.

iepakojums

12. Aerosols gaisa atsvaidzināšanai. 
Iepakojumā 330 ml

iepakojums

13. Trauku švamme Maxi. Iepakojumā 5gab. iepakojums
14. Zaļa stiklu mazgāšanas mikrošķiedras lupata 40 x 40 cm gab.
15. Tualetes ziepes (bērnu) lOOgr. gab.
16. Atkritumu maisiņi polietil. 25L melnie 33mkr Iepakojumā 50gab. iepakojums
17. Atkritumu maisiņi polietil. 35L melnie 33mkr Iepakojumā 50gab. iepakojums
18. Mops mikrofībras bārkstains. Bārksts garums 260mm. ECO 01 ar vītnes 

stiprinājumu.
gab.

19. Mops mikrofībras bārkstains. Bārksts garums 180mm. ECO 01 ar vītnes 
stiprinājumu.

gab.

20. Plakana 40cm gara un 13cm plata uzlika (mikrofībra), ārējais izmērs gab.
21. Plakana 60cm gara un 13cm plata uzlika (mikrofībra), ārējais izmērs gab.
22. Abrazīvā saimniecības pasta „Skaidra” (vai analogs) mazgāšanai ar 

rokām, saudzīgi intensīvai tīrīšanai stipri netīriem priekšmetiem, tualetes 
podiem, keramikas flīzēm un trauku virsmu tīrīšanai, tilpums 380g. 
Iepakojumā 16 gab.

iepakojums

23. Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis visām virsmām un 
pielietojumiem.
Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus traipus. 
Izmantojams uz linoleja, plastmasas, PVC virsmām, koka, nerūsējošā 
tērauda virsmām, stiklam, krāsotām un emaljētām virsmām - grīdām, 
ledusskapjiem, izlietnēm, logiem, sienām, sanitāriem mezgliem, 
spoguļiem un citām virsmām. Iepakojumā 51itri.

iepakojums

24. Veļas pulveris krāsainai veļai. Iepakojumā 3kg. iepakojums
25. Atsvaidzināšanas, dezodorējošas un dezinficējošas pisuāru tabletes. 

Iedarbojas uz kaļķakmens nosēdumiem. Piparmētru, citrusu un citas 
smaržas. Iepakojumā 1000 gr.

iepakojums

26. Katlu beržamo komplekts met. Iepakojumā 3 gab. iepakojums
27. Neausts audums virsmu uzkopšanai, oranžs. Audumam piemīt labas 

šķidruma uzsūkšanās spējas, daudzkārt lietojams. Blīvums-155-170g/m2. 
Platums50-60cm, sagriezts pa lOmetriem

1 Ometri

28. Atkritumu maisiņi polietil. 100L, biezums 60 mikr. Iepakojumā 25 
maisi.

iepakojums
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29. Atkritumu maisi polietil. 250L zaļi, biezums 90 mikr. Iepakojumā 5 
maisi

iepakojums

30. Daudzkrāsaina slotiņa interjera sausai uzkopšanai no putekļiem, 
zirnekļiem, aprīkota ar teleskopisko kātu. Saliktā veidā 75(+/-2)cm; 
izvilktā veidā: 108(+/-2)cm

gab.

31. Koka kāts universālais, vismaz 1.55m garš ar vītni priekš birstēm. gab.
32. Grīdas koka birste 32x7(+/-2)cm ar zirga astes sariem. Saru garums: 1+1- 

2cm. Birstei jābūt aprīkotai ar vītni koka kātam, garums vismaz 1.55m
gab.

33. Roku birstīte (gludeklis) gab.
34. Koka kāts universālais 140-155cm ar vītni priekš mop-slotām gab.
35. Spainis MOP slotām, 121 taisnstūrains, vienā galā sietiņš mopa 

nospiešanai.
gab.

36. Liekšķere (paredzēta stiprināšanai uz birstes kāta). gab.
37. Piltene šķidrumu pārliešanai, ar 1 litra apjomu. gab.
38. Saimniecības ziepes 200gr gab.
39. Gumijas 0  veida pisuāra ieliktnis. Antibakteriāla iedarbība, neļaujot 

izplatīties baktērijām un smakām, 20x18x1.8cm, aromāta (vairāki veidi) 
noturība ne mazāk kā 30 dienas.

gab.

40. BioSpot (vai analogs) putojošas, ūdenī šķīstošas, hloru saturošas tabletes. 
1 tablete 3,5g. Iepakojumā 200 tabletes. Sastāvs: „1,4- 
dichlorobenzene”ne mazāk kā 90% , priežu eļļa. Šķīduma pH 5-6. 
Iepakojumā 620 gr.

iepakojums

41. Mopa turētājs plakanais ar pilnu pēdu 600x130 (mikrofibras) uzlikām gab.
42. Mēbeļu kopšanas līdzeklis ar vasku, aerosols, 300ml (HIT KLARO 

aerosols vai ekvivalents).
Tilpums 300 ml.

iepakojums

43. Atkritumu maisiņi polietil. 150L, biezums 60 mikr.. Iepakojumā 10 
maisi

iepakojums

44. Atsvaidzinošs sanitārās tīrīšanas līdzeklis tualetes kopšanai. Līdzeklis 
vienlaikus likvidē nepatīkamās smakas. Nomazgā netīrumus, noņem 
rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas. Gatavs 
lietošanai (Domestos 24H vai analogs). Iepakojums -  750 ml.

iepakojums

45. Skābs sanitārās tīrīšanas līdzeklis flīžu, akmens grīdu un citu virsmu 
attīrīšanai no rūsas, kaļķa nogulsnēm, urīnakmens. Emulģē ziepju un 
tauku paliekas baseinos un sanitārajos mezglos. Sertificēts baseinu 
attīrīšanai (Sanitar gel vai analogs).
Iepakojumā Slitri

iepakojums

46. Grīdas birste ar īsiem stipriem sariem kopā ar kātu 130cm, paredzēta 
dažādu netīrumu, flīžu šuvju tīrīšanai (berzēšanai).

kompl.

47. Šķidrs dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes, piemērots mazu virsmu, 
priekšmetu un medicīnisko ierīču ātrajai dezinfekcijai ar smidzināšanas 
metodi. Ātri un viegli dezinficē mazas virsmas noturīgas pret ūdens un 
spirta ietekmi -  nerūsējošā tērauda, krāsaino metālu un to sakausējumu, 
hroma un emaljas virsmas, stikla, porcelāna, PVC, flīžu virsmas u.c. 
Gatavs lietošanai.
(Ātri dezinficējošs līdzeklis Desprei ar smidzinātāju vai analogs). 
Iepakojumā 500ml

iepakojums

48. Cepeškrāšņu, plīts un grilu tīrīšanas līdzeklis (SANO FORTE PLUS 
trigger vai analogs). Iepakojumā 750ml

iepakojums

49. Līdzeklis pret lidojošiem kukaiņiem, aerosols (Cobra vai analogs). 
Iepakojumā 400 ml

iepakojums
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50. Līdzeklis pret rāpojošiem kukaiņiem, aerosols (Cobra vai analogs). 
Iepakojumā 400 ml

iepakojums

51. Speciāls, smidzināms koncentrāts paklājiem ar krāsas atsvaidzinātāju un 
netīrumu (putekļu) nepiesaistīšanas līdzeklis. Maz putojoši, ekoloģiski 
nekaitīgi, mazliet sārmaini tenzīdi nodrošina pamatīgu tīrīšanu, kas 
vienlaikus saudzē materiālu. Polimēri ilgi pasargā no jaunas savārtīšanās. 
Iepakojumā 500 ml

iepakojums

52. Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis virsmu un priekšmetu ātrai 
dezinfekcijai. Piemērots arī profilaktiskai apavu un zeķu dezinfekcijai. 
Iedarbības spektrs: baktericīda (ieskaitot TBC), fungicīda un viruscīda 
iedarbība. Gatavs lietošanai, ekspozīcijas laiks 30 sek. Sastāvs: metanols 
45%, izopropanols 30%. Iepakojums -  500 ml ar smidzinātāju.

iepakojums

53. Roku salvetes (Celtex vai analogs) industriālajā rulonā h=26.5cm, 
034cm , iepakojumā 800 loksnes , A-Lux.

iepakojums

54. Spirtu saturošs stiklu mazgāšanas līdzeklis. Iepakojumā 5 litri. iepakojums
55. Metāla kāts universālais 140-155cm ar vītni priekš mop-slotām gab.
56. Mopa turētājs plakanais ar pilnu pēdu 400x130 (mikrofibras) uzlikām gab.
57. Tualetes birstes gab.
58. Antiseptiskās salvetes gab.

3. Preču piegāde -  ne retāk kā vienu reizi kvartālā (ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pircēja 
rakstiska pieteikuma iesniegšanas dienas).

4. Preču piegādes vieta -  Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.
5. Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem jābūt drošības datu lapām (latviešu valodā) saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulu Nr. 1907/2006 un 
lietošanas instrukcijām.

6. Pircējam nav pienākuma iepirkt visas tehniskajā specifikācijā norādītās preces. Preču 
piegāde notiek pēc pircēja rakstiskiem pieteikumiem.
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2.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10)

[VEIDLAPA]

[iāraksta uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas1

2022.gada 
Nr.

PRETENDENTA PIETEIKUMS 
Iepirkumam „Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10

Pretendents
/nosaukums, reģistrācijās numurs, juridiskā adrese/

tas __________________________________________________________ persona,
/amata nosaukums, vārds, uzvārds/

apstiprina, ka ir iepazinies ar PIKC „Daugavpils tehnikums” izsludinātā iepirkuma (tirgus izpēte) 
„Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” instrukciju un tai piekrīt. Iepirkuma instrukcija ir 
skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju nav.
Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma 
rezultātus.
Apstiprinām, ka pievienotais Finanšu un tehniskais piedāvājums un Pretendenta pieredzes 
saraksts ir šī Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa.
Mēs garantējam, ka pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši mūsu iesniegtajam piedāvājumam.
Ar savu parakstu apliecinām, ka:

1. neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šim iepirkumam;
2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un 

pildīt visus līguma nosacījumus;
3. garantējam veikto darbu kvalitāti un pietiekamus resursus to veikšanai;
4. piedāvājuma derīguma termiņš -  30 kalendārās dienas no tā iesniegšanas dienas;
5. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Paraksttiesīgās personas
vārds, uzvārds ___________________________________
Ieņemamais amats ___________________________________________
Paraksts
Datums

z.v.
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3.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10)

[VEIDLAPA]
FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/10

2022.gada

Pretendents:
Pretendenta nosaukums: 
Vienotais reģ. Nr. vai personas 
kods:
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. : 
Juridiskā adrese:
Bankas nosaukums:
Kods:
Norēķinu konts:

Amatpersona:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Paraksta tiesības (pamatojums):
Tālrunis/fakss:
e-pasta adrese:

Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats: 
Tālrunis/fakss: 
e-pasta adrese:

Iepazinušies ar iepirkuma „Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”, identifikācijas numurs 
PIKC DT 2022/10, instrukciju, mēs piedāvājam piegādāt tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus un 
apliecinām izpildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un cenas:

Nr.
p.k. Preces nosaukums Mērvienība

Cena* par 
vienību, EUR, 

bez PVN
1. Neitrāls līdzeklis dabīgā un mākslīgā akmens virsmu, cietu 

virsmu tādu, kā flīžu, keramikas, mākslīgo materiālu, lakotu un 
emaljētu virsmu, kā arī stiklu tīrīšanai un uzkopšanai (Eclador 
Multi-Purpose Cleaner vai analogs). Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

2. Atsvaidzinošs sanitārās tīrīšanas līdzeklis tualetes kopšanai. 
Līdzeklis vienlaikus likvidē nepatīkamās smakas. Nomazgā 
netīrumus, noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, 
iznīcina baktērijas. Gatavs lietošanai.

iepakojums
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WC gels 3x1. 
Iepakojumā 5 litri.

3. Attaukojošs un dezodorējošs sārmains tīrīšanas līdzeklis visām 
ūdensizturīgām virsmām. Pielietojams ikdienas atkritumu tvertņu 
un sanitāro telpu sienu, grīdu un aprīkojumu tīrīšanai, 
attaukošanai, dezinfekcijai un nepatīkamo smaku noņemšanai, 
pārtikas apstrādes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. 
Īpašības:
Spēcīgs attaukojošs un gaisa atsvaidzinošs līdzeklis.
Bāzēts uz aktīva hlora.
Ar patīkamu smaržu.
Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

4. Koncentrētas krēmziepes jūtīgai ādai. Kopā ar ādu saudzējošām 
un kopjošām vielām satur arī bioloģiski iedarbīgas vielas. Tīra un 
kopj jūtīgu ādu, labi putojošs, ar patīkamu smaržu un neitrālu pH 
vērtību, saudzē apkārtējo vidi. Lietojams visos plastmasas un 
metāla ziepju zemspiediena dozatoros roku mazgāšanas telpās 
rūpniecības, tirdzniecības, sabiedrisko pakalpojumu, viesnīcu un 
ēdināšanas nozarē, kā arī mājsaimniecībā. Iepakojumā 5 litri.

iepakojums

5. Šķidrās ziepes flakonā. Iepakojumā 0,5 litri. iepakojums
6. Spirtu saturošs stiklu mazgāšanas līdzeklis ar smidzinātāju. 

Iepakojumā 1 litrs.
iepakojums

7. Logu mazgāšanas gumijas sliede ar rokturi. Platums 35(+/-2)cm, 
Plastmasa/gumijas neslīdošs rokturis ar iespēju mainīt sliedi un 
gumiju. Rokturim pēc nepieciešamības var pievienot 2-dalīgu 
teleskopisko kātu.

gab.

8. Teleskopiskais 2-dalīgs kāts. Kāta garums 1,20m(+/-2)cm izvilktā 
veidā. Saliktā veidā 62(+/-2)cm

gab.

9. Teleskopiskais 2-dalīgs kāts. Kāta garums 3.12m(+/-2)cm izvilktā 
veidā. Saliktā veidā 157(+/-2)cm

gab.

10. Trauku mazgāšanas līdzeklis ar ābolu, citronu vai citu aromātu, 
mazgā traukus pat aukstā ūdenī, maigs rokām (FAIRY Plus 
(green apple) vai analogs).
Iepakojumā 900ml

iepakojums

11. Handwaschpaste-pasta rokām
Augstās kvalitātes uz ādai nekaitīgu iedarbīgu tīrīšanas reaģentu 
un efektīvu abrazīvo vielu bāzes izstrādāta pasta grūti notīrāmu 
rūpniecisko netīrumu noņemšanai Handwaschpaste-pasta rokām 
Pasta ir dermatoloģiski pārbaudīta, pH neitrāla.
Specifiskas īpašības:
- Bioloģiski noārdās.
- Klasiska roku tīrāmā pasta darbnīcām un rūpnīcām, paredzēta 
intensīvai lietošanai. Iepakojumā 0,51itri.

iepakojums

12. Aerosols gaisa atsvaidzināšanai. 
Tilpums 330 ml

gab.

13. Trauku švamme Maxi. Iepakojumā 5gab. iepakojums
14. Zaļa stiklu mazgāšanas mikrošķiedras lupata 40 x 40 cm gab.
15. Tualetes ziepes (bērnu) lOOgr. gab.
16. Atkritumu maisiņi polietil. 25L melnie 33mkr Iepakojumā 

50gab.
iepakojums

17. Atkritumu maisiņi polietil. 35L melnie 33mkr Iepakojumā 
50gab.

iepakojums

18. Mops mikrofībras bārkstains. Bārksts garums 260mm. ECO 01 
ar vītnes stiprinājumu.

gab.

19. Mops mikrofībras bārkstains. Bārksts garums 180mm. ECO 01 
ar vītnes stiprinājumu.

gab.
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20. Plakana 40cm gara un 13cm plata uzlika (mikrofibra), ārējais 
izmērs

gab.

21. Plakana 60cm gara un 13cm plata uzlika (mikrofibra), ārējais 
izmērs

gab.

22. Abrazīvā saimniecības pasta „Skaidra” (vai analogs) mazgāšanai 
ar rokām, saudzīgi intensīvai tīrīšanai stipri netīriem 
priekšmetiem, tualetes podiem, keramikas flīzēm un trauku 
virsmu tīrīšanai, tilpums 380g. Iepakojumā 16 gab.

iepakojums

23. Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis visām virsmām 
un pielietojumiem.
Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus 
traipus. Izmantojams uz linoleja, plastmasas, PVC virsmām, 
koka, nerūsējošā tērauda virsmām, stiklam, krāsotām un 
emaljētām virsmām - grīdām, ledusskapjiem, izlietnēm, logiem, 
sienām, sanitāriem mezgliem, spoguļiem un citām virsmām. 
Iepakojumā 5litri.

iepakojums

24. Veļas pulveris krāsainai veļai. Iepakojumā 3kg. iepakojums
25. Atsvaidzināšanas, dezodorējošas un dezinficējošas pisuāru 

tabletes. Iedarbojas uz kaļķakmens nosēdumiem. Piparmētru, 
citrusu un citas smaržas. Iepakojumā 1000 gr.

iepakojums

26. Katlu beržamo komplekts met. Iepakojumā 3 gab. iepakojums
27. Neausts audums virsmu uzkopšanai, oranžs. Audumam piemīt 

labas šķidruma uzsūkšanās spējas, daudzkārt lietojams. Blīvums- 
155-170g/m2. Platums50-60cm, sagriezts pa lOmetriem

1 Ometri

28. Atkritumu maisiņi polietil. 100L, biezums 60 mikr. Iepakojumā 
25 maisi.

iepakojums

29. Atkritumu maisi polietil. 250L zaļi, biezums 90 mikr. Iepakojumā 
5 maisi

iepakojums

30. Daudzkrāsaina slotiņa interjera sausai uzkopšanai no putekļiem, 
zirnekļiem, aprīkota ar teleskopisko kātu. Saliktā veidā 75(+/- 
2)cm; izvilktā veidā: 108(+/-2)cm

gab.

31. Koka kāts universālais, vismaz 1.55m garš ar vītni priekš 
birstēm.

gab.

32. Grīdas koka birste 32x7(+/-2)cm ar zirga astes sariem. Saru 
garums: 7+/-2cm. Birstei jābūt aprīkotai ar vītni koka kātam, 
garums vismaz 1.55m

gab.

33. Roku birstīte (gludeklis) gab.
34. Koka kāts universālais 140-155cm ar vītni priekš mop-slotām gab.
35. Spainis MOP slotām, 121 taisnstūrains, vienā galā sietiņš mopa 

nospiešanai.
gab.

36. Liekšķere (paredzēta stiprināšanai uz birstes kāta). gab.
37. Piltene šķidrumu pārliešanai, ar 1 litra apjomu. gab.
38. Saimniecības ziepes 200gr gab.
39. Gumijas O veida pisuāra ieliktnis. Antibakteriāla iedarbība, 

neļaujot izplatīties baktērijām un smakām, 20x18x1.8cm, 
aromāta (vairāki veidi) noturība ne mazāk kā 30 dienas.

gab.

40. BioSpot (vai analogs) putojošas, ūdenī šķīstošas, hloru saturošas 
tabletes. 1 tablete 3,5g. Iepakojumā 200 tabletes. Sastāvs: „1,4- 
dichlorobenzene”ne mazāk kā 90% , priežu ella. Šķīduma pH 5- 
6.
Iepakojumā 620 gr.

iepakojums

41. Mopa turētājs plakanais ar pilnu pēdu 600x130 (mikrofībras) 
uzlikām

gab.

42. Mēbeļu kopšanas līdzeklis ar vasku, aerosols, 300ml (HIT 
KLARO aerosols vai ekvivalents).

iepakojums
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Tilpums 300 ml.
43. Atkritumu maisiņi polietil. 150L, biezums 60 mikr.. Iepakojumā 

10 maisi
iepakojums

44. Atsvaidzinošs sanitārās tīrīšanas līdzeklis tualetes kopšanai. 
Līdzeklis vienlaikus likvidē nepatīkamās smakas. Nomazgā 
netīrumus, noņem rūsu, šķīdina izveidojušos urīnvielas akmeni, 
iznīcina baktērijas. Gatavs lietošanai (Domestos 24H vai 
analogs). Iepakojums -  750 ml.

iepakojums

45. Skābs sanitārās tīrīšanas līdzeklis flīžu, akmens grīdu un citu 
virsmu attīrīšanai no rūsas, kaļķa nogulsnēm, urīnakmens.
Emulģē ziepju un tauku paliekas baseinos un sanitārajos mezglos. 
Sertificēts baseinu attīrīšanai (Sanitar gel vai analogs). 
Iepakojumā Slitri

iepakojums

46. Grīdas birste ar īsiem stipriem sariem kopā ar kātu 130cm, 
paredzēta dažādu netīrumu, flīžu šuvju tīrīšanai (berzēšanai).

kompl.

47. Šķidrs dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes, piemērots mazu 
virsmu, priekšmetu un medicīnisko ierīču ātrajai dezinfekcijai ar 
smidzināšanas metodi. Ātri un viegli dezinficē mazas virsmas 
noturīgas pret ūdens un spirta ietekmi -  nerūsējošā tērauda, 
krāsaino metālu un to sakausējumu, hroma un emaljas virsmas, 
stikla, porcelāna, PVC, flīžu virsmas u.c.
Gatavs lietošanai.
(Ātri dezinficējošs līdzeklis Desprei ar smidzinātāju vai analogs). 
Iepakojumā 500ml

iepakojums

48. Cepeškrāšņu, plīts un grilu tīrīšanas līdzeklis (SANO FORTE 
PLUS trigger vai analogs). Iepakojumā 750ml

iepakojums

49. Līdzeklis pret lidojošiem kukaiņiem, aerosols (Cobra vai 
analogs). Iepakojumā 400 ml

iepakojums

50. Līdzeklis pret rāpojošiem kukaiņiem, aerosols (Cobra vai 
analogs). Iepakojumā 400 ml

iepakojums

51. Speciāls, smidzināms koncentrāts paklājiem ar krāsas 
atsvaidzinātāju un netīrumu (putekļu) nepiesaistīšanas līdzeklis. 
Maz putojoši, ekoloģiski nekaitīgi, mazliet sārmaini tenzīdi 
nodrošina pamatīgu tīrīšanu, kas vienlaikus saudzē materiālu. 
Polimēri ilgi pasargā no jaunas savārtīšanās. Iepakojumā 500 ml

iepakojums

52. Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis virsmu un priekšmetu ātrai 
dezinfekcijai. Piemērots arī profdaktiskai apavu un zeķu 
dezinfekcijai. Iedarbības spektrs: baktericīda (ieskaitot TBC), 
fungicīda un viruscīda iedarbība. Gatavs lietošanai, ekspozīcijas 
laiks 30 sek. Sastāvs: metanols 45%, izopropanols 30%. 
Iepakojums -  500 ml ar smidzinātāju.

iepakojums

53. Roku salvetes (Celtex vai analogs) industriālajā rulonā 
h=26.5cm, 034cm , iepakojumā 800 loksnes , A-Lux.

iepakojums

54. Spirtu saturošs stiklu mazgāšanas līdzeklis. Iepakojumā 5 litri. iepakojums
55. Metāla kāts universālais 140-155cm ar vītni priekš mop-slotām gab.
56. Mopa turētājs plakanais ar pilnu pēdu 400x130 (mikrofībras) 

uzlikām
gab.

57. Tualetes birstes gab.
58. Antiseptiskās salvetes gab.

* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai 
skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi 
(izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma 
izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.
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Preču piegādes vieta -  Strādnieku iela 16, Daugavpilī.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pec pircēja rakstiska
pieteikuma iesniegšanas dienas.

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc preču pieņemšanas-
nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: __  (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas
dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Apliecinām, ka tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem ir drošības datu lapas (latviešu valodā) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulu Nr. 1907/2006, un 
lietošanas instrukcijas.

Paraksttiesīgās personas 
vārds, uzvārds 
Ieņemamais amats 
Paraksts 
Datums

z.v.
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