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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1.   VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumu 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma „Saimniecības preču piegāde VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (turpmāk 
tekstā - Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. Iepirkuma dokumentācija tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv. 
1.2.     Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/10. 
1.3. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts dace.peltmane@opera.lv . 

 
2. Iepirkuma priekšmets  
2.1. Iepirkuma priekšmets ir saimniecības preču piegāde līdz Pasūtītājam, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, ņemot vērā tehnisko specifikāciju (pielikums 
Nr. 2) un nosūtītos pasūtījumus. 
2.2. Iepirkuma līguma termiņš: viens gads, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Preču piegāde piecu darba dienu laikā no kārtējā 
pasūtījuma izdarīšanas dienas.  
2.3. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām. Katrā iepirkuma daļā – 
Pasūtītājs noteicis tehnisko specifikāciju. Saskaņā ar izvēlētās iepirkuma daļas tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu, pretendents iesniedz 
savu piedāvājumu. Pretendents iesniedz piedāvājumu, norādot iepirkuma daļas numuru. Iepirkuma 1.daļā plānotā iepirkuma cena kopā 30000,- euro 
bez PVN. Iepirkuma 2.daļā plānotā iepirkuma cena kopā 8000,- euro bez PVN.  
2.4. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.  
2.5. Iepirkuma CPV kods 33700000-7, 39800000-0, iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.  
3. Prasības pretendentiem 
3.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents (turpmāk - Pretendents), kas atbilst šādām prasībām: 
3.1.1. Ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
3.1.2. Gadījumi, kad pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkumā, noteikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā. Par pretendentu tiek 
pārbaudīta informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteikto kārtību.  
3.1.3. Ir pieredze saimniecības preču, tai skaitā uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma piegādes jomā.  

 
4. Piedāvājumu iesniegšana 
4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
www.iub.gov.lv, līdz 2017. gada 9.maijam, pulksten 10.00. 
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 105.kabinetā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs 
par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā norādītajam 
piedāvājumu iesniegšanas laikam. 
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4.3.   Pēc nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no kavēšanās iemesla un neatvērts - tiek atdots 
iesniedzējam. 
4.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku. 
4.5. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.  
 
5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
5.1.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr. 1), kā arī no pilnvaras vai 
tās kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 
5.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei: 
5.1.2.1. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma priekšmeta izpildē. Pretendents to apliecina, sniedzot pasūtītājam 
atbilstošu informāciju par būtiskām izpildītām piegādēm ne vairāk kā - trijos iepriekšējos gados (saraksts). Informācija sniedzama brīvā formā, 
vismaz par pieciem būtiskiem piegādes gadījumiem, viens no minētājiem gadījumiem – līgums uz laiku vismaz viens gads, kas noslēgts ar klientu 
par saimniecības preču piegādi saskaņā ar ikreizējiem preču pasūtījumiem, līdz klienta noteiktajai vietai. Par šo gadījumu pretendents norāda 
detalizētu informāciju sarakstā – klients, līguma noslēgšanas laiks, darbības laiks, piegādes raksturojums, līguma kopējā summa. Papildus 
pretendents iesniedz vismaz 3 (trīs) pircēja (klienta) atsauksmes, norādot preci, summas, laiku un saņēmējus. Papildus, atsauksmēs un sarakstā 
jābūt iekļautai informācijai par Pircējiem tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā - pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas 
patiesumu šī iepirkuma ietvaros.  
5.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.3).  
5.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.4).  
5.1.5. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendentam jāiesniedz dokuments, kurā norādīts - apakšuzņēmēju izpildei nododamā līguma daļa, 
vai lomu un to apjoma apraksts, kā arī piesaistītā apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto līguma daļu.  
5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar „Saimniecības preču piegāde”, identifikācijas Nr. LNO 2017/10. Uz aploksnes 
jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2017.gada 9.maijam, plkst. 
10:00”. 
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. 
5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā. 
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6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, piedāvājumu 
vērtēšana 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu.  
6.2. Komisijai ir tiesības: 
6.2.4. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā 
jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas; 
6.2.5. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju.  
6.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti 
piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākās izvērtēšanas izslēgti.  
6.4.  Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 5.punktā noteiktos piedāvājuma dokumentus un 
pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām 
pretendenta prasībām, vai arī nav iesniegti visi 5.punktā noteiktie dokumenti, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
6.5. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā 
noteiktajām prasībām.  
6.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs. 
7.1. Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma 

sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
ņemot vērā tikai cenu (zemākā cena salīdzinot pretendentu piedāvājumus). Pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu ar 
pretendentu, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu – salīdzinot ar pārējiem piedāvājumiem.  

8. Iepirkuma līgums 
8.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, 

Komisija informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
8.3. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. 

 
Pielikumā: 
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā - forma; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums - forma; 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājums - forma. 
Pielikums Nr.5 – Līguma projekts. 
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Iepirkuma „Saimniecības preču piegāde ”  
nolikuma pielikums Nr.1 

Identifikācijas Nr. LNO 2017/10 
(Aizpilda pretendents) 

Pieteikums iepirkumam „Saimniecības preču piegāde” 
(identifikācijas Nr. LNO 2017/10) 

 
 
Pretendents: _____________________________________________________________________ 

/uzņēmuma nosaukums/ 
 

Reģ.Nr. ________________________, tā _______________________________________________ 
/vadītāja vai pilnvarotās personas vārds,  

 
_________________________________________________________________________________ 

uzvārds un amats/ 
 

Piedāvā veikt saimniecības preču piegādi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā 
pielikumu prasībām.  
 Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums ir sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un 
precizitāti.  
 
Pretendenta nosaukums:  
Adrese:  
Tālruņa numurs, e-pasta adrese:  
Reģistrācijas numurs:  
Bankas rekvizīti:  
Vadītāja vai pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds, amats:  
Vadītāja vai pilnvarotās personas  
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paraksts: 
 

 
Iepirkuma „Saimniecības preču piegāde ”  

nolikuma pielikums Nr.2 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/10 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkuma 1.daļa 
 

Pretendents piegādā saimniecības preces VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – par piegādes 
laikiem iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu par pasūtījumu.  

 
Pretendents nodrošina piedāvāto Preču kvalitātes atbilstību „Patērētāju aizsardzības likuma” 13. un 14. panta noteikumiem, Civillikuma 1593. 
panta 2. punkta noteikumiem spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes 
prasībām. 
 
Pretendents saimniecības un personīgās higiēnas preču piegādi veic ar savu transportu un saskaņā ar pasūtījumiem. 
 

Nr. 
p.k.  

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija  Aptuvenais 
nepieciešamo 
preču apjoms 

vienā gadā 

1 Tualetes papīrs turētājam  
               

Balts, 100% jaunšķiedra, 2-slāņu, perforēts. Ruļļa garums 
ne mazāk 170 m, pielaide -5 m +10 m. platums 90- 100 
mm. Ruļļa diametrs max. 190 mm, čaulas diametrs 60 mm 
±30 mm. Papīram jābūt ar EKO marķējumu. Pretendents 
norāda adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 

4000 gab. 

2 Roku salvetes turētājam 
 
                  

100% jaunšķiedras, V locījuma divslāņu, viegli perforētas 
salvetes turētājam. Atlocītas salvetes izmērs 240x 
min.220mm. Salocītas salvetes izmērs 240mm x 
min.105mm, max.110mm. Garenvirziena pielaide līdz 
+10mm. Min. 160 gab. pakā. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. Pretendents norāda adresi, kurā informācija 
pārbaudāma. 

12000 pakas 
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3 Šķidrās ziepes  Maigas, aromātiskas krēmziepes ziepju trauku 
uzpildīšanai. 4-5 litru iepakojumā. Nesausina ādu. 
Pretendentam jānorāda EKO marķējuma esamība. 
Pretendents norāda adresi, kurā informācija pārbaudāma.  

750 litri 

4 Šķidrās ziepes  Šķidrās ziepes polietilēna pudelē ar piekausētu dozēšanas 
uzgali, paredzētas ievietošanai S1 šķidro ziepju turētājā, 
200-1000ml. Nesausina ādu. Pretendentam jānorāda EKO 
marķējuma esamība. Pretendents norāda adresi, kurā 
informācija pārbaudāma. 

300 litri 

5 Tualetes salvetes turētājam 
 
                T3 

Baltas, 2-slāņu, 100% jaunšķiedras. Salocītas salvetes 
izmērs: 110 x 210 mm; atlocītas salvetes izmērs: 110x 
180mm. Pielaide +5mm. Min. skaits 240 gab. pakā. 
Salvetes izgatavotas BATP tehnoloģijā (bioloģiski aktīvs 
tualetes papīrs) – novērš nepatīkamas smakas un 
kanalizācijas aizsprostojumus. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. Pretendents norāda adresi, kurā informācija 
pārbaudāma. 
 

4500 pakas 
 

6 Roku dvielis rullī Balts, jauktas šķiedras, 2 slāņu, noturīgs un nešķīstošs 
ūdenī. Dvieļiem jābūt ar savienotām, atvieglināti 
noplēšamām loksnēm – ne mazāk kā 34-37cm garas 
min.200 loksnes rullī. Dvieļu kopējais garums rullī 70 
±5m, platums 21-25cm. Rullim ir EKO marķējums un 
pārtikas drošuma marķējums. 

400 gab. 

7  Bezšķiedru drānas Neausta materiāla putekļu drānas. Min. Izm. 35x35 cm. 
Pielaide malām līdz 5 cm. Dažādu krāsu. 

1500 gab. 

8 Tualetes ziepes  90-110 gr. Dažādu veidu. Katrs gabals atsevišķā 
iepakojumā. 

500 gab. 

9 Mēbeļu tīrīšanas līdzeklis  Antistatisks mēbeļu tīrīšanas līdzeklis, 250 līdz 500 ml 
aerosola iepakojumā. 

        200 litri 

10 Veļas mazgāšanas līdzeklis  Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
augstas koncentrācijas šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis 
balta, krāsaina tekstila un mikrošķiedras mazgāšanai. 
Efektīvs zemās temperatūrās. Nesatur fosfātus, fosfonātus, 
balinātājus. pH konc.7- 8. Tilpums 4 līdz 5l. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 

200 litri 
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11 Tabletes trauku mazgājamai 
mašīnai  

Ar ECO marķējumu, labi šķīst ūdenī, efektīvi atmazgā 
taukus un olbaltumvielas. Neatstāj notecējumus uz 
glāzēm. Tabletes svars no 15 līdz 20 gr. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

1000 gab. 

12 Trauku mazgāšanas līdzeklis   Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
spēcīgs, koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Klīniski 
pārbaudīts. Paredzēts trauku mazgāšanai ar rokām. pH 
konc. 7-7.5. Tilpums 0.75 - 1l, vai 4-5l Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

500 litri 

13 Sanitāro telpu tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis profesionālai sanitāro telpu 
ģenerāltīrīšanai uz sulfamīdskābes bāzes. Satur korozijas 
inhibitorus. Paredzēts kaļķa, rūsas, urīnakmens, ziepju, 
tauku nosēdumu tīrīšanai no skābju izturīgām virsmām. 
pH konc.0,6. Tilpums 0.75- 1l vai 4-5l 

600 litri 

14 Parketa tīrīšanas līdzeklis  Mazputojošs, koncentrēts, antistatisks mazgāšanas 
līdzeklis, paredzēts lakota, eļļota parketa un lamināta 
mazgāšanai. pH konc.7- 8. Tilpums 4-5l. 

500 litri 

15 Grīdu tīrīšanas līdzeklis  Īpaši piemērots stikla, plastmasas, flīžu un metāla virsmu 
tīrīšanai. Ātri šķīdina netīrumus uz visām ūdens noturīgām 
virsmām virtuvē un sanitārās telpās. Šķīdina abrazīvus un 
taukainus netīrumus. Saudzīgs pret ādu un tīrāmo virsmu. 
Ar aromātu. pH: 10.5-11,5. Tilpums 0.75-1l vai 4-5l 

300 litri 

16 Flīžu grīdas tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis flīžu grīdu ikdienas tīrīšanai. 
Dozēšana: 5ml/ 10l ūdens. pH konc. 7-8. Tilpums 4-5l 

300 litri 

17 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Koncentrēts stiklu tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes. 
Dozēšana 50ml/ 1l ūdens. pH konc. 10-11. Tilpums 4-5l 

250 litri 

18 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Lietošanai gatavs līdzeklis uz spirta bāzes. Notīra taukus, 
nožūstot neatstāj švīkas. Paredzēts logu, spoguļu, galdu un 
citu cietu virsmu uzkopšanai. Līdzeklis ķīmiski neitralizē 
nepatīkamas smakas (sastāvā O.N.T.). Iepakojums: 750ml 

250 litri 
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līdz 1l pudele ar putu uzgali 

19 Līdzeklis smaku noņemšanai  Dezinficējošs tīrīšanas un smaku novēršanas līdzeklis, 
piemērots smaku novēršanai sanitārās telpās, trapos, 
atkritumu tvertnēs u.c. Koncentrāts - dozēšana 1ml/ 1l 
ūdens. Tilpums 4 līdz 5l.  

300 litri 

20 Gumijas cimdi  Lateksa apkopēju cimdi ar kokvilnas oderējumu. S; M; L 
izmēri.  

300 pāri 

21 Nitrila cimdi  Nepūderēti vienreizlietojamie nitrila cimdi. S; M; L 
izmēri.  

12000 pāri 

22 Drānas  Mikrošķiedras drānas dažādu virsmu tīrīšanai. Min.  
Izmērs 35x 35cm, pielaide malām līdz 5cm. Dažādu krāsu. 

500 gab. 

23 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu. Min. 
Izmērs 8x 5x 2,5cm. Pielaide malām līdz 1 cm.  

300 gab. 

24 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu un rievu 
ērtai sūkļa saņemšanai. Izmērs 9,5x 7x 4,5cm. Pielaide 
malaām līdz 1 cm. 

900 gab. 

25 šķīdinātāji Tehniskais terpentīns. Tilpums 0,5-1l 50 litri 
26 Atkritumu maisi 35l HDPE. Melni. Min izmērs 50x 55cm. Pielaide +3 cm. 

Min. biezums 6my. . 
15000 maisi 

27 Atkritumu maisi 60l LDPE. Ar maisos iestrādātu savilcējlenti maisu 
aizsiešanai. Zili vai melni. Min izmērs 65x 80cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 20my.  

15000 maisi 

28 Atkritumu maisi  60l HDPE. Melni. Min izmērs 57x 65cm. Pielaide +3 cm. 
Min. biezums 8my.  

10000 maisi 

29 Atkritumu maisi 
(caurspīdīgi) 

60l HDPE. Caurspīdīgi. Min izmērs 60x 72cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 7my.  

5000 maisi 

30 Atkritumu maisi (sanitārie) 5 litri sanitārie maisiņi. LDPE Melni.  10000 maisi 
31 Atkritumu maisi  160l LDPE. Melni. Min izmērs 90x120cm. Pielaide 5 cm. 

Min. biezums 30my.  
2000 maisi 

32 Tualetes poda birste  WC birste ar atzaru, balta. 100 gab. 
33 Gaisa atsvaidzinātājs Aerosols, dažādi aromāti. Tilpums 300-500 ml 20 litri 

34 Atkritumu maisi 300 L, 65my, LDPE. Melni. Izmērs 120x140cm. Pielaide 
+30cm. 

1500 gab. 

35 Kāts ar pēdu 140-160 cm izturīgs nerūsējoša vieglmetāla kāts un pēda 
mopiem (poz. Nr. 39). pēda pārlokāma, ar fiksatoriem, 
izm. 400x105mm. Pēda pie kāta stiprinās ar skrūvējamu 
savilcēju. 

200 gab. 
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36  Birste ar liekšķeri kātā Metāla liekšķere ar gumijas maliņu un birsti alumīnija 
kātā. Izmēri- 23x 20x cm. Pielaide līdz + 5 cm. Kāta 
augstums ieskaitot birsti un sarus 85-1000 cm. Birstes 
pamatne- polipropilēns, sari- sintētiskas šķiedras. 

20 gab. 

37. Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

10 litri 

38 Veļas balinātājs Izmantojams veļas mašīnā gan baltai, gan krāsainai veļai. 
Tilpums500-1500ml 

20 litri 

39  Mopi Kokvilnas mopi ar pītām bārkstīm. Abos garenvirziena 
galos fiksācijas kabatas pārlokamai metāla pēdai. 
Pamatnes izmērs 430 mm x 125 mm. 

700 gab. 

40 Putekļu birste  Dabīgas vilnas putekļu birste teleskopiskā kātā (70 līdz 
max.  140cm izvilktā veidā).  

30 gab. 

41 Šķidrumu uzsūcošas 
sūkļdrānas 

Drānas ar paaugstinātu spēju uzņemt ūdeni vai citus 
šķidrumus. Izmērs 15x17x0,4mm. Pielaide malām 
+50mm. 

1500 gab. 

42 Kanalizācijas tīrīšanas 
granulas 

Kanalizācijas aizsprostojumu likvidēšanas un tīrīšanas 
granulas uz NaOH bāzes. Iepakojums 0,5-2 kg paka. 

24 kg 

43 Spainis apkopējai  Plastmasas, 10-12 litri, kantains ar izturīgu rokturi. Krāsa- 
sarkana un zila. 

30 gab. 

44 WC birste ar turētāja tvertni Birstei uz rokrura nostiprināts turērtāja tvertnes vāks, kas 
kalpo kā roku aizsargs. Turētāja tvertne - cilindriska, 
izgatavota no nerūsējošā tērauda. Stiprināma pie sienas 
un/vai novietojama uz grīdas. Viegli kopjams.  

50 gab. 

45 Abrazīvs sanitāro telpu 
tīrīšanas krēms  

Krēmveida tīrīšanas līdzeklis ar citronu aromātu. pH konc. 
9-10. Tilpums 0,5-1,5l.  

100 litri 

46 Veļas mīkstināšanas līdzeklis  Padara veļu mīkstu, samazina veļas statiskumu (īpaši 
sintētiskiem audumiem), atvieglo gludināšanu. 
Koncentrāts. Dozēšana 5ml/l. pH: 2,5-3,5. Iepakojums 10l.  

100 litri 

47 Košļājamo gumiju 
izņemšanas līdzeklis 

Aerosolveida tīrīšanas līdzeklis, kas sasaldējot košļājamo 
gumiju, to palīdz izņemt no mīkstiem grīdu segumiem un 
mīkstajām mēbelēm. Efektīva un ātra košļājamās gumijas 
izņemšana no paklāja, nebojājot tā šķiedras. Iepakojums: 
300-500 ml aerosols.  

6 litri 
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48 Paklāju un mīksto mēbeļu 
traipu tīrīšanas līdzeklis 

Piemērots izmantošanai telpu uzkopšanas iekārtās. Tīra 
visu veidu traipus: apavu krēma, tintes, eļļas, tauku, 
dzērienu, cukura, krāsas, rūsas u.c. traipus. Piemērots 
nebalošu un mitruma izturīgu virsmu, dabīgu un mākslīgu 
šķiedru tīrīšanai. 1 litrs koncentrāta paredzēts 100- 200 m2 
platībai. pH konc. 8-9. Tilpums 0,5-1l.  

50 litri 

49 Atkritumu maisi 240L, 30my, LDPE. Melni. Izmērs 110x130 cm. Pielaide 
+20cm 
 

1500 gab. 

50 Grafiti tīrīšanas līdzeklis Mazputojošs līdzeklis dažāda sastāva krāsu, pigmentu, 
oligomēru un netīrumu tīrīšanai no gludām un porainām 
virsmām. Lieto ar izsmidzināšanas vai mitrināšanas 
metodi. Tilpums 0,5-1l.  

10 litri 

51 Antistatisks tīrīšanas 
līdzeklis 

Delikātu virsmu tīrīšanas līdzeklis. Notīra putekļus un 
traipus no monitoriem, platekrāniem, LCD, TFT, GPS 
u.tml. ierīcēm. Uz virsmas veido antistatisku aizsargslāni. 
Neatstāj nospiedumus un ūdens traipus. Līdzeklis nesatur 
ne šķīdinātājus, ne virsmaktīvās vielas, ne alkoholu. 
Iepakojums 300-500 ml pudele ar smidzinātāju.  

15 litri 

52 Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

10 litri 

 
 
•  Piedāvātajiem uzkopšanas līdzekļiem un aprīkojumam ir jābūt profesionāliem un videi draudzīgiem, kā arī jāatbilst visiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) standartiem, ES regulām, ES komisijas regulu grozījumiem un LR normatīvo aktu 
prasībām. 

• Papīra salvetes un ruļļus, to izmērus pretendents piedāvā, ievērojot to savietojamību ar esošajiem un uzstādītajiem turētājiem 
LNO ēkā. 

• Pretendenta jāiesniedz izstrādājumu informācijas datu lapas pozīcijām nr. 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,37,38,42,45,46,47,48,50,51,52. 

• Piegāde līdz norādītai telpai Aspazijas bulvārim 3. 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Iepirkuma 2.daļa 

 
Pretendents piegādā saimniecības preces VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – par piegādes 

laikiem iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu par pasūtījumu.  
 

Pretendents nodrošina piedāvāto Preču kvalitātes atbilstību „Patērētāju aizsardzības likuma” 13. un 14. panta noteikumiem, Civillikuma 1593. 
panta 2. punkta noteikumiem spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes 
prasībām. 
 
Pretendents saimniecības un personīgās higiēnas preču piegādi veic ar savu transportu un saskaņā ar pasūtījumiem. 
 
Ņemot vērā arhitekta ieceri un, lai saglābātu interjera vienotību:  

Nr. 
p.k. 

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija Aptuvenais 
nepieciešamo 

preču 
apjoms vienā 

gadā 
1. Putu ziepes-kapsula 

Paredzēts publiskajās 
tualetēs 
 

Ar aromātu, PE pudelē ar piekausētu dozēšanas 
uzgali Tilpums: 1 L Marķētas ar Eiropas kopienas 
ekomarķējumu. Piemērots ziepju turētājam „Tork 
S4” 
 

80 gab. 
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2. Papīra dvieļi-salvetes 
Paredzēts publiskajās 
tualetēs 
 

100% jaunšķiedra. Krāsa balta. Z veida locījums 
Kārtas: 2 kārtas, Izmērs 20,5 x 24cm, +/- 0,5cm. 
Pakā ne mazāk kā 150 loksnes. Piemērots dvieļu 
turētājam „Tork H2” 
 

250 gab. 

3.  ziepju turētājs  Berendsen S4. Iekšējais izmērs pudeles turētājam 
97x205 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

4 gab. 

4. Papīra salvešu turētājs Berendsen H2. Iekšējais izmērs papīra turētājam 
225x415 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

2 gab. 

5. Dubultais tualešu papīra 
turētājs 

T2. Iekšējais izmērs 345x220 mm. Matēta 
nerūsējoša metāla apdare. Pamatkorpusa krāsa 
melna. 

2 gab. 

6. Atkritumu tvertne 60l metāla tvertne. Balta, slēgta. Tvertnes vāks 
pašaizverošs ar atsperes mehānismu. Brīvi stāvoša 
un/vai stiprināma pie sienas. Izmēri: 650 x 300 mm, 
pielaide 100 mm. Atkāpe no sienas 260mm. Pielaide 
max. 10 mm. 

5 gab. 

7. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2gab. tualetes papīram ruļļos. Izmēri: 
280x 350x 135mm ±5mm. 

10 gab. 

8. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2pac. tualetes salvetēm. Izmēri: 275x 
160x 130mm ±5mm. 

10 gab. 

9. Roku salvešu turētājs Melns, paredzēts 4pac. roku salvetēm. Izmēri: 400x 
335x 140mm ±5mm. 

10 gab. 

10. Šķidro ziepju turētājs Melns, paredzēts 1l šķidro ziepju kārtridžam. Izmēri: 
295x 115x 115mm ±5mm. 

20 gab. 

11. Higiēnisko maisiņu 
turētājs 

100x140mm, balts. Paredzēts 30 gab., 80x250 mm 
maisiņu ievietošanai. 

10 gab. 

 
 

 
• Piegāde līdz norādītai telpai, adresē - Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. 
• Piedāvātajiem uzkopšanas līdzekļiem un aprīkojumam ir jābūt profesionāliem un videi draudzīgiem, kā arī jāatbilst visiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) standartiem, ES regulām, ES komisijas regulu grozījumiem un LR normatīvo aktu 
prasībām. 
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• Papīra salvetes un ruļļus, to izmērus pretendents piedāvā, ievērojot to savietojamību ar esošajiem un uzstādītajiem turētājiem 
LNO ēkā. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iepirkuma „Saimniecības preču piegāde ”  
nolikuma pielikums Nr.3 

Identifikācijas Nr. LNO 2017/10 
 

(Aizpilda pretendents) 
 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības forma  

Iepirkuma 1.daļā 
Saskaņā ar iepirkuma „Saimniecības preču piegāde” nolikumam pievienoto Tehnisko specifikāciju  

 
___________________________________________________________________________ 
apņemas piedāvāt šādus videi draudzīgus uzkopšanas līdzekļus un profesionālus uzkopšanas aprīkojumus: 
[Pretendents norāda preces nosaukumu, ražotāju, fasējumu, art. Nr. pretendenta katalogā vai mājas lapā u.c. informāciju, kura raksturo produkta 
īpašības] Pretendentam jānorāda mājaslapas adrese vai jāpievieno produkcijas katalogs valsts valodā. 
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Nr. 
p.k.  

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija  Preces 
pieejamība 

Jā/nē 

Piedāvātās preces apraksts 

1 Tualetes papīrs turētājam  
               

Balts, 100% jaunšķiedra, 2-slāņu, perforēts. Ruļļa garums 
ne mazāk kā 170 m, pielaide -5 m +10 m. platums 90- 100 
mm. Ruļļa diametrs max. 190 mm, čaulas diametrs 60 mm 
±30 mm. Papīram jābūt ar EKO marķējumu. 

  

2 Roku salvetes turētājam 
 
                  

100% jaunšķiedras, V locījuma divslāņu, viegli perforētas 
salvetes turētājam. Atlocītas salvetes izmērs 240x 
min.220mm. Salocītas salvetes izmērs 240mm x 
min.105mm, max.110mm. Garenvirziena pielaide līdz 
+10mm. Min. 160 gab. pakā. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. 

  

3 Šķidrās ziepes  Maigas, aromātiskas krēmziepes ziepju trauku 
uzpildīšanai. 4-5 litru iepakojumā. Nesausina ādu. 
Pretendentam jānorāda EKO marķējuma esamība. 
Pretendents norāda adresi, kurā informācija pārbaudāma. 

  

4 Šķidrās ziepes  Šķidrās ziepes polietilēna pudelē ar piekausētu dozēšanas 
uzgali, paredzētas ievietošanai S1 šķidro ziepju turētājā, 
200-1000ml. Nesausina ādu. Pretendentam jānorāda EKO 
marķējuma esamība. Pretendents norāda adresi, kurā 
informācija pārbaudāma. 

  

5 Tualetes salvetes turētājam 
 
                T3 

Baltas, 2-slāņu, 100% jaunšķiedras. Salocītas salvetes 
izmērs: 110 x 210 mm; atlocītas salvetes izmērs: 110x 
180mm. Pielaide +5mm. Min. skaits 240 gab. Pakā. 
Salvetes izgatavotas BATP tehnoloģijā (bioloģiski aktīvs 
tualetes papīrs) – novērš nepatīkamas smakas un 
kanalizācijas aizsprostojumus. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. 

  

6 Roku dvielis rullī Balts, jauktas šķiedras, 2 slāņu, noturīgs un nešķīstošs 
ūdenī. Dvieļiem jābūt ar savienotām, atvieglināti 
noplēšamām loksnēm – ne mazāk kā 34-37cm garas 
min.200 loksnes rullī. Dvieļu kopējais garums rullī 70 
±5m, platums 21-25cm. Rullim ir EKO marķējums un 
pārtikas drošuma marķējums. 

  

7  Bezšķiedru drānas Neausta materiāla putekļu drānas. Min. Izm. 35x35 cm. 
Pielaide malām līdz 5 cm. Dažādu krāsu. 

  

8 Tualetes ziepes  90-110 gr. Dažādu veidu. Katrs gabals atsevišķā   
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iepakojumā. 
9 Mēbeļu tīrīšanas līdzeklis  Antistatisks mēbeļu tīrīšanas līdzeklis, 250 līdz 500 ml 

aerosola iepakojumā. 
  

10 Veļas mazgāšanas līdzeklis  Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
augstas koncentrācijas šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis 
balta, krāsaina tekstila un mikrošķiedras mazgāšanai. 
Efektīvs zemās temperatūrās. Nesatur fosfātus, fosfonātus, 
balinātājus. pH konc.7- 8. Tilpums 4 līdz 5l. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 

  

11 Tabletes trauku mazgājamai 
mašīnai  

Ar ECO marķējumu, labi šķīst ūdenī, efektīvi atmazgā 
taukus un olbaltumvielas. Neatstāj notecējumus uz 
glāzēm. Tabletes svars no 15 līdz 20 gr. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

  

12 Trauku mazgāšanas līdzeklis   Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
spēcīgs, koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Klīniski 
pārbaudīts. Paredzēts trauku mazgāšanai ar rokām. pH 
konc. 7-7.5. Tilpums 0.75 - 1l, vai 4-5l Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

  

13 Sanitāro telpu tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis profesionālai sanitāro telpu 
ģenerāltīrīšanai uz sulfamīdskābes bāzes. Satur korozijas 
inhibitorus. Paredzēts kaļķa, rūsas, urīnakmens, ziepju, 
tauku nosēdumu tīrīšanai no skābju izturīgām virsmām. 
pH konc.0,6. Tilpums 0.75- 1l vai 4-5l 

  

14 Parketa tīrīšanas līdzeklis  Mazputojošs, koncentrēts, antistatisks mazgāšanas 
līdzeklis, paredzēts lakota, eļļota parketa un lamināta 
mazgāšanai. pH konc.7- 8. Tilpums 4-5l. 

  

15 Grīdu tīrīšanas līdzeklis  Īpaši piemērots stikla, plastmasas, flīžu un metāla virsmu 
tīrīšanai. Ātri šķīdina netīrumus uz visām ūdens noturīgām 
virsmām virtuvē un sanitārās telpās. Šķīdina abrazīvus un 
taukainus netīrumus. Saudzīgs pret ādu un tīrāmo virsmu. 
Ar aromātu. pH: 10.5-11,5. Tilpums 0.75-1l vai 4-5l 

  

16 Flīžu grīdas tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis flīžu grīdu ikdienas tīrīšanai. 
Dozēšana: 5ml/ 10l ūdens. pH konc. 7-8. Tilpums 4-5l 
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17 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Koncentrēts stiklu tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes. 
Dozēšana 50ml/ 1l ūdens. pH konc. 10-11. Tilpums 4-5l 

  

18 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Lietošanai gatavs līdzeklis uz spirta bāzes. Notīra taukus, 
nožūstot neatstāj švīkas. Paredzēts logu, spoguļu, galdu un 
citu cietu virsmu uzkopšanai. Līdzeklis ķīmiski neitralizē 
nepatīkamas smakas (sastāvā O.N.T.). Iepakojums: 750ml 
līdz 1l pudele ar putu uzgali 

  

19 Līdzeklis smaku noņemšanai  Dezinficējošs tīrīšanas un smaku novēršanas līdzeklis, 
piemērots smaku novēršanai sanitārās telpās, trapos, 
atkritumu tvertnēs u.c. Koncentrāts - dozēšana 1ml/ 1l 
ūdens. Tilpums 4 līdz 5l.  

  

20 Gumijas cimdi  Lateksa apkopēju cimdi ar kokvilnas oderējumu. S; M; L 
izmēri.  

  

21 Nitrila cimdi  Nepūderēti vienreizlietojamie nitrila cimdi. S; M; L 
izmēri.  

  

22 Drānas  Mikrošķiedras drānas dažādu virsmu tīrīšanai. Min.  
Izmērs 35x 35cm, pielaide malām līdz 5cm. Dažādu krāsu. 

  

23 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu. Min. 
Izmērs 8x 5x 2,5cm. Pielaide malām līdz 1 cm.  

  

24 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu un rievu 
ērtai sūkļa saņemšanai. Izmērs 9,5x 7x 4,5cm. Pielaide 
malaām līdz 1 cm. 

  

25 šķīdinātāji Tehniskais terpentīns. Tilpums 0,5-1l   
26 Atkritumu maisi 35l HDPE. Melni. Min izmērs 50x 55cm. Pielaide +3 cm. 

Min. biezums 6my. . 
  

27 Atkritumu maisi 60l LDPE. Ar maisos iestrādātu savilcējlenti maisu 
aizsiešanai. Zili vai melni. Min izmērs 65x 80cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 20my.  

  

28 Atkritumu maisi  60l HDPE. Melni. Min izmērs 57x 65cm. Pielaide +3 cm. 
Min. biezums 8my.  

  

29 Atkritumu maisi 
(caurspīdīgi) 

60l HDPE. Caurspīdīgi. Min izmērs 60x 72cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 7my.  

  

30 Atkritumu maisi (sanitārie) 5 litri sanitārie maisiņi. LDPE Melni.    
31 Atkritumu maisi  160l LDPE. Melni. Min izmērs 90x120cm. Pielaide 5 cm. 

Min. biezums 30my.  
  

32 Tualetes poda birste  WC birste ar atzaru, balta.   
33 Gaisa atsvaidzinātājs Aerosols, dažādi aromāti. Tilpums 300-500 ml   

34 Atkritumu maisi 300 L, 65my, LDPE. Melni. Izmērs 120x140cm. Pielaide 
+30cm. 
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35 Kāts ar pēdu 140-160 cm izturīgs nerūsējoša vieglmetāla kāts un pēda 
mopiem (poz. Nr. 39). pēda pārlokāma, ar fiksatoriem, 
izm. 400x105mm. Pēda pie kāta stiprinās ar skrūvējamu 
savilcēju. 

  

36  Birste ar liekšķeri kātā Metāla liekšķere ar gumijas maliņu un birsti alumīnija 
kātā. Izmēri- 23x 20x cm. Pielaide līdz + 5 cm. Kāta 
augstums ieskaitot birsti un sarus 85-1000 cm. Birstes 
pamatne- polipropilēns, sari- sintētiskas šķiedras. 

  

37. Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

  

38 Veļas balinātājs Izmantojams veļas mašīnā gan baltai, gan krāsainai veļai. 
Tilpums500-1500ml 

  

39  Mopi Kokvilnas mopi ar pītām bārkstīm. Abos garenvirziena 
galos fiksācijas kabatas pārlokamai metāla pēdai. 
Pamatnes izmērs 430 mm x 125 mm. 

  

40 Putekļu birste  Dabīgas vilnas putekļu birste teleskopiskā kātā (70 līdz 
max.  140cm izvilktā veidā).  

  

41 Šķidrumu uzsūcošas 
sūkļdrānas 

Drānas ar paaugstinātu spēju uzņemt ūdeni vai citus 
šķidrumus. Izmērs 15x17x0,4mm. Pielaide malām 
+50mm. 

  

42 Kanalizācijas tīrīšanas 
granulas 

Kanalizācijas aizsprostojumu likvidēšanas un tīrīšanas 
granulas uz NaOH bāzes. Iepakojums 0,5-2 kg paka. 

  

43 Spainis apkopējai  Plastmasas, 10-12 litri, kantains ar izturīgu rokturi. Krāsa- 
sarkana un zila. 

  

44 WC birste ar turētāja tvertni Birstei uz rokrura nostiprināts turērtāja tvertnes vāks, kas 
kalpo kā roku aizsargs. Turētāja tvertne - cilindriska, 
izgatavota no nerūsējošā tērauda. Stiprināma pie sienas 
un/vai novietojama uz grīdas. Viegli kopjams.  

  

45 Abrazīvs sanitāro telpu 
tīrīšanas krēms  

Krēmveida tīrīšanas līdzeklis ar citronu aromātu. pH konc. 
9-10. Tilpums 0,5-1,5l.  

  

46 Veļas mīkstināšanas līdzeklis  Padara veļu mīkstu, samazina veļas statiskumu (īpaši 
sintētiskiem audumiem), atvieglo gludināšanu. 
Koncentrāts. Dozēšana 5ml/l. pH: 2,5-3,5. Iepakojums 10l.  

  



19 
 

47 Košļājamo gumiju 
izņemšanas līdzeklis 

Aerosolveida tīrīšanas līdzeklis, kas sasaldējot košļājamo 
gumiju, to palīdz izņemt no mīkstiem grīdu segumiem un 
mīkstajām mēbelēm. Efektīva un ātra košļājamās gumijas 
izņemšana no paklāja, nebojājot tā šķiedras. Iepakojums: 
300-500 ml aerosols.  

  

48 Paklāju un mīksto mēbeļu 
traipu tīrīšanas līdzeklis 

Piemērots izmantošanai telpu uzkopšanas iekārtās. Tīra 
visu veidu traipus: apavu krēma, tintes, eļļas, tauku, 
dzērienu, cukura, krāsas, rūsas u.c. traipus. Piemērots 
nebalošu un mitruma izturīgu virsmu, dabīgu un mākslīgu 
šķiedru tīrīšanai. 1 litrs koncentrāta paredzēts 100- 200 m2 
platībai. pH konc. 8-9. Tilpums 0,5-1l.  

  

49 Atkritumu maisi 240L, 30my, LDPE. Melni. Izmērs 110x130 cm. Pielaide 
+20cm 
 

  

50 Grafiti tīrīšanas līdzeklis Mazputojošs līdzeklis dažāda sastāva krāsu, pigmentu, 
oligomēru un netīrumu tīrīšanai no gludām un porainām 
virsmām. Lieto ar izsmidzināšanas vai mitrināšanas 
metodi. Tilpums 0,5-1l.  

  

51 Antistatisks tīrīšanas 
līdzeklis 

Delikātu virsmu tīrīšanas līdzeklis. Notīra putekļus un 
traipus no monitoriem, platekrāniem, LCD, TFT, GPS 
u.tml. ierīcēm. Uz virsmas veido antistatisku aizsargslāni. 
Neatstāj nospiedumus un ūdens traipus. Līdzeklis nesatur 
ne šķīdinātājus, ne virsmaktīvās vielas, ne alkoholu. 
Iepakojums 300-500 ml pudele ar smidzinātāju.  

  

52 Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

  

 
Pretendents nodrošina piedāvāto Preču kvalitātes atbilstību „Patērētāju aizsardzības likuma” 13. un 14. panta noteikumiem, Civillikuma 1593. panta 2. punkta 
noteikumiem spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes prasībām. 
Pretendents saimniecības un personīgās higiēnas preču piegādi veic ar savu transportu, saskaņā ar pasūtījumiem, kā arī - nogādājot preci līdz norādītajai vietai 
operas telpās. 
 
Pasūtītājs ārpus kārtas, līguma laikā, var iegādāties arī citus produktus no pretendenta sortimentā pieejamās preces, kuri nav minēti 

tehniskajā specifikācijā, bet iekļaujas noslēgtā līguma summā! 
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Pretendenta vadītāja paraksts___________________ 
 
Vārds, uzvārds______________________________ 
 
Amats_____________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības forma  

Iepirkuma 2.daļā 
Saskaņā ar iepirkuma „Saimniecības preču piegāde” nolikumam pievienoto Tehnisko specifikāciju  

 
_________________________________________________________________________ 
apņemas piedāvāt šādus videi draudzīgus uzkopšanas līdzekļus un profesionālus uzkopšanas aprīkojumus: 
[Pretendents norāda preces nosaukumu, ražotāju, fasējumu, art. Nr. pretendenta katalogā vai mājas lapā u.c. informāciju, kura raksturo produkta 
īpašības] Pretendentam jānorāda mājaslapas adrese vai jāpievieno produkcijas katalogs valsts valodā. 

Nr. 
p.k. 

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija Preces 
pieejamība 

Jā/nē 

Piedāvātās preces tehniskais 
raksturojums 

1. Putu ziepes-kapsula 
Paredzēts publiskajās 
tualetēs 
 

Ar aromātu, PE pudelē ar piekausētu dozēšanas 
uzgali Tilpums: 1 L Marķētas ar Eiropas kopienas 
ekomarķējumu. Piemērots ziepju turētājam „Tork 
S4” 
 

  

2. Papīra dvieļi-salvetes 
Paredzēts publiskajās 

100% jaunšķiedra. Krāsa balta. Z veida locījums 
Kārtas: 2 kārtas, Izmērs 20,5 x 24cm, +/- 0,5cm. 
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tualetēs 
 

Pakā ne mazāk kā 150 loksnes. Piemērots dvieļu 
turētājam „Tork H2” 
 

3.  ziepju turētājs  Berendsen S4. Iekšējais izmērs pudeles turētājam 
97x205 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

  

4. Papīra salvešu turētājs Berendsen H2. Iekšējais izmērs papīra turētājam 
225x415 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

  

5. Dubultais tualešu papīra 
turētājs 

T2. Iekšējais izmērs 345x220 mm. Matēta 
nerūsējoša metāla apdare. Pamatkorpusa krāsa 
melna. 

  

6. Atkritumu tvertne 60l metāla tvertne. Balta, slēgta. Tvertnes vāks 
pašaizverošs ar atsperes mehānismu. Brīvi stāvoša 
un/vai stiprināma pie sienas. Izmēri: 650 x 300 mm, 
pielaide 100 mm. Atkāpe no sienas 260mm. Pielaide 
max. 10 mm. 

  

7. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2gab. tualetes papīram ruļļos. Izmēri: 
280x 350x 135mm ±5mm. 

  

8. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2pac. tualetes salvetēm. Izmēri: 275x 
160x 130mm ±5mm. 

  

9. Roku salvešu turētājs Melns, paredzēts 4pac. roku salvetēm. Izmēri: 400x 
335x 140mm ±5mm. 

  

10. Šķidro ziepju turētājs Melns, paredzēts 1l šķidro ziepju kārtridžam. Izmēri: 
295x 115x 115mm ±5mm. 

  

11. Higiēnisko maisiņu 
turētājs 

100x140mm, balts. Paredzēts 30 gab., 80x250 mm 
maisiņu ievietošanai. 

  

 
 
Pretendents nodrošina piedāvāto Preču kvalitātes atbilstību „Patērētāju aizsardzības likuma” 13. un 14. panta noteikumiem, Civillikuma 1593. panta 2. punkta 
noteikumiem spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes prasībām. 
Pretendents saimniecības un personīgās higiēnas preču piegādi veic ar savu transportu, saskaņā ar pasūtījumiem, kā arī - nogādājot preci līdz norādītajai vietai 
operas telpās. 
 

Pasūtītājs ārpus kārtas, līguma laikā, var iegādāties arī citus produktus no pretendenta sortimentā pieejamās preces, kuri nav minēti 

tehniskajā specifikācijā, bet iekļaujas noslēgtā līguma summā! 
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Pretendenta vadītāja paraksts___________________ 
 
Vārds, uzvārds______________________________ 
 
Amats_____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Iepirkuma „Saimniecības preču piegāde ”  
nolikuma pielikums Nr.4 

Identifikācijas Nr. LNO 2017/10 
 

 
(Aizpilda pretendents) 

Finanšu piedāvājuma forma  
iepirkuma 1.daļā 

 
Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (personāla izmaksas, transporta pakalpojumi u.c.): 
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Nr. 
p.k. 

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija Aptuvenais 
nepieciešamo 
preču apjoms 

vienā gadā 

Cena EUR bez 
PVN par vienu 

vienību (par 
gab., litru, paku, 

- mērvienības 
skat. tabulas 

daļā par 
aptuveno preču 
apjomu 1 gadā) 

Kopsumma 
EUR bez PVN 

(cena par vienu 
vienību x 

aptuvenais 
preču apjoms 

gadā) 

1 Tualetes papīrs turētājam  
               

Balts, 100% jaunšķiedra, 2-slāņu, perforēts. Ruļļa garums 
170 m, pielaide -5 m +10 m. platums 90- 100 mm. Ruļļa 
diametrs max. 190 mm, čaulas diametrs 60 mm ±30 mm. 
Papīram jābūt ar EKO marķējumu.  

4000 gab.   

2 Roku salvetes turētājam 
 
                  

100% jaunšķiedras, V locījuma divslāņu, viegli perforētas 
salvetes turētājam. Atlocītas salvetes izmērs 240x 
min.220mm. Salocītas salvetes izmērs 240mm x 
min.105mm, max.110mm. Garenvirziena pielaide līdz 
+10mm. Min. 160 gab. pakā. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. 

12000 pakas 
 

  

3 Šķidrās ziepes  Maigas, aromātiskas krēmziepes ziepju trauku 
uzpildīšanai. 4-5 litru iepakojumā. Nesausina ādu. 
Pretendentam jānorāda EKO marķējuma esamība. 
Pretendents norāda adresi, kurā informācija pārbaudāma. 

750 litri   

4 Šķidrās ziepes  Šķidrās ziepes polietilēna pudelē ar piekausētu dozēšanas 
uzgali, paredzētas ievietošanai S1 šķidro ziepju turētājā, 
200-1000ml. Nesausina ādu. Pretendentam jānorāda EKO 
marķējuma esamība. Pretendents norāda adresi, kurā 
informācija pārbaudāma. 

300 litri   

5 Tualetes salvetes turētājam 
 
                T3 

Baltas, 2-slāņu, 100% jaunšķiedras. Salocītas salvetes 
izmērs: 110 x 210 mm; atlocītas salvetes izmērs: 110x 
180mm. Pielaide +5mm. Min. skaits 240 gab. pakā. 
Salvetes izgatavotas BATP tehnoloģijā (bioloģiski aktīvs 
tualetes papīrs) – novērš nepatīkamas smakas un 
kanalizācijas aizsprostojumus. Salvetēm jābūt ar EKO 
marķējumu. 

4500 pakas 
 

  

6 Roku dvielis rullī Balts, jauktas šķiedras, 2 slāņu, noturīgs un nešķīstošs 
ūdenī. Dvieļiem jābūt ar savienotām, atvieglināti 
noplēšamām loksnēm – ne mazāk kā 34-37cm garas 
min.200 loksnes rullī. Dvieļu kopējais garums rullī 70 
±5m, platums 21-25cm. Rullim ir EKO marķējums un 
pārtikas drošuma marķējums. 

400 gab.   
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7  Bezšķiedru drānas Neausta materiāla putekļu drānas. Min. Izm. 35x35 cm. 
Pielaide malām līdz 5 cm. Dažādu krāsu. 

1500 gab.   

8 Tualetes ziepes  90-110 gr. Dažādu veidu. Katrs gabals atsevišķā 
iepakojumā. 

500 gab.   

9 Mēbeļu tīrīšanas līdzeklis  Antistatisks mēbeļu tīrīšanas līdzeklis, 250 līdz 500 ml 
aerosola iepakojumā. 

        200 litri   

10 Veļas mazgāšanas līdzeklis  Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
augstas koncentrācijas šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis 
balta, krāsaina tekstila un mikrošķiedras mazgāšanai. 
Efektīvs zemās temperatūrās. Nesatur fosfātus, fosfonātus, 
balinātājus. pH konc.7- 8. Tilpums 4 līdz 5l. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 

200 litri   

11 Tabletes trauku mazgājamai 
mašīnai  

Ar ECO marķējumu, labi šķīst ūdenī, efektīvi atmazgā 
taukus un olbaltumvielas. Neatstāj notecējumus uz 
glāzēm. Tabletes svars no 15 līdz 20 gr. Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

1000 gab.   

12 Trauku mazgāšanas līdzeklis   Videi draudzīgs (līdzeklim jābūt ar EKO marķējumu), 
spēcīgs, koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Klīniski 
pārbaudīts. Paredzēts trauku mazgāšanai ar rokām. pH 
konc. 7-7.5. Tilpums 0.75 - 1l, vai 4-5l Pretendentam 
jānorāda EKO marķējuma esamība. Pretendents norāda 
adresi, kurā informācija pārbaudāma. 
 
 

500 litri   

13 Sanitāro telpu tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis profesionālai sanitāro telpu 
ģenerāltīrīšanai uz sulfamīdskābes bāzes. Satur korozijas 
inhibitorus. Paredzēts kaļķa, rūsas, urīnakmens, ziepju, 
tauku nosēdumu tīrīšanai no skābju izturīgām virsmām. 
pH konc.0,6. Tilpums 0.75- 1l vai 4-5l 

600 litri   

14 Parketa tīrīšanas līdzeklis  Mazputojošs, koncentrēts, antistatisks mazgāšanas 
līdzeklis, paredzēts lakota, eļļota parketa un lamināta 
mazgāšanai. pH konc.7- 8. Tilpums 4-5l. 

500 litri   
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15 Grīdu tīrīšanas līdzeklis  Īpaši piemērots stikla, plastmasas, flīžu un metāla virsmu 
tīrīšanai. Ātri šķīdina netīrumus uz visām ūdens noturīgām 
virsmām virtuvē un sanitārās telpās. Šķīdina abrazīvus un 
taukainus netīrumus. Saudzīgs pret ādu un tīrāmo virsmu. 
Ar aromātu. pH: 10.5-11,5. Tilpums 0.75-1l vai 4-5l 

300 litri   

16 Flīžu grīdas tīrīšanas 
līdzeklis  

Koncentrēts līdzeklis flīžu grīdu ikdienas tīrīšanai. 
Dozēšana: 5ml/ 10l ūdens. pH konc. 7-8. Tilpums 4-5l 

300 litri   

17 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Koncentrēts stiklu tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes. 
Dozēšana 50ml/ 1l ūdens. pH konc. 10-11. Tilpums 4-5l 

250 litri   

18 Spoguļu un stikla virsmu 
tīrīšanas līdzeklis  

Lietošanai gatavs līdzeklis uz spirta bāzes. Notīra taukus, 
nožūstot neatstāj švīkas. Paredzēts logu, spoguļu, galdu un 
citu cietu virsmu uzkopšanai. Līdzeklis ķīmiski neitralizē 
nepatīkamas smakas (sastāvā O.N.T.). Iepakojums: 750ml 
līdz 1l pudele ar putu uzgali 

250 litri   

19 Līdzeklis smaku noņemšanai  Dezinficējošs tīrīšanas un smaku novēršanas līdzeklis, 
piemērots smaku novēršanai sanitārās telpās, trapos, 
atkritumu tvertnēs u.c. Koncentrāts - dozēšana 1ml/ 1l 
ūdens. Tilpums 4 līdz 5l.  

300 litri   

20 Gumijas cimdi  Lateksa apkopēju cimdi ar kokvilnas oderējumu. S; M; L 
izmēri.  

300 pāri   

21 Nitrila cimdi  Nepūderēti vienreizlietojamie nitrila cimdi. S; M; L 
izmēri.  

12000 pāri   

22 Drānas  Mikrošķiedras drānas dažādu virsmu tīrīšanai. Min.  
Izmērs 35x 35cm, pielaide malām līdz 5cm. Dažādu krāsu. 

500 gab.   

23 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu. Min. 
Izmērs 8x 5x 2,5cm. Pielaide malām līdz 1 cm.  

300 gab.   

24 Sūkļi  Saimniecībai un traukiem. Ar abrazīvu virsmu un rievu 
ērtai sūkļa saņemšanai. Izmērs 9,5x 7x 4,5cm. Pielaide 
malaām līdz 1 cm. 

900 gab.   

25 šķīdinātāji Tehniskais terpentīns. Tilpums 0,5-1l 50 litri   
26 Atkritumu maisi 35l HDPE. Melni. Min izmērs 50x 55cm. Pielaide +3 cm. 

Min. biezums 6my. . 
15000 maisi   

27 Atkritumu maisi 60l LDPE. Ar maisos iestrādātu savilcējlenti maisu 
aizsiešanai. Zili vai melni. Min izmērs 65x 80cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 20my.  

15000 maisi   

28 Atkritumu maisi  60l HDPE. Melni. Min izmērs 57x 65cm. Pielaide +3 cm. 
Min. biezums 8my.  

10000 maisi   

29 Atkritumu maisi 
(caurspīdīgi) 

60l HDPE. Caurspīdīgi. Min izmērs 60x 72cm. Pielaide 
+3 cm. Min. biezums 7my.  

5000 maisi   

30 Atkritumu maisi (sanitārie) 5 litri sanitārie maisiņi. LDPE Melni.  10000 maisi   
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31 Atkritumu maisi  160l LDPE. Melni. Min izmērs 90x120cm. Pielaide 5 cm. 
Min. biezums 30my.  

2000 maisi   

32 Tualetes poda birste  WC birste ar atzaru, balta. 100 gab.   
33 Gaisa atsvaidzinātājs Aerosols, dažādi aromāti. Tilpums 300-500 ml 20 litri   

34 Atkritumu maisi 300 L, 65my, LDPE. Melni. Izmērs 120x140cm. Pielaide 
+30cm. 

1500 gab.   

35 Kāts ar pēdu 140-160 cm izturīgs nerūsējoša vieglmetāla kāts un pēda 
mopiem (poz. Nr. 39). pēda pārlokāma, ar fiksatoriem, 
izm. 400x105mm. Pēda pie kāta stiprinās ar skrūvējamu 
savilcēju. 

200 gab.   

36  Birste ar liekšķeri kātā Metāla liekšķere ar gumijas maliņu un birsti alumīnija 
kātā. Izmēri- 23x 20x cm. Pielaide līdz + 5 cm. Kāta 
augstums ieskaitot birsti un sarus 85-1000 cm. Birstes 
pamatne- polipropilēns, sari- sintētiskas šķiedras. 

20 gab.   

37. Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

10 litri   

38 Veļas balinātājs Izmantojams veļas mašīnā gan baltai, gan krāsainai veļai. 
Tilpums500-1500ml 

20 litri   

39  Mopi Kokvilnas mopi ar pītām bārkstīm. Abos garenvirziena 
galos fiksācijas kabatas pārlokamai metāla pēdai. 
Pamatnes izmērs 430 mm x 125 mm. 

700 gab.   

40 Putekļu birste  Dabīgas vilnas putekļu birste teleskopiskā kātā (70 līdz 
max.  140cm izvilktā veidā).  

30 gab.   

41 Šķidrumu uzsūcošas 
sūkļdrānas 

Drānas ar paaugstinātu spēju uzņemt ūdeni vai citus 
šķidrumus. Izmērs 15x17x0,4mm. Pielaide malām 
+50mm. 

1500 gab.   

42 Kanalizācijas tīrīšanas 
granulas 

Kanalizācijas aizsprostojumu likvidēšanas un tīrīšanas 
granulas uz NaOH bāzes. Iepakojums 0,5-2 kg paka. 

24 kg   

43 Spainis apkopējai  Plastmasas, 10-12 litri, kantains ar izturīgu rokturi. Krāsa- 
sarkana un zila. 

30 gab.   

44 WC birste ar turētāja tvertni Birstei uz rokrura nostiprināts turērtāja tvertnes vāks, kas 
kalpo kā roku aizsargs. Turētāja tvertne - cilindriska, 
izgatavota no nerūsējošā tērauda. Stiprināma pie sienas 
un/vai novietojama uz grīdas. Viegli kopjams.  

50 gab.   
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45 Abrazīvs sanitāro telpu 
tīrīšanas krēms  

Krēmveida tīrīšanas līdzeklis ar citronu aromātu. pH konc. 
9-10. Tilpums 0,5-1,5l.  

100 litri   

46 Veļas mīkstināšanas līdzeklis  Padara veļu mīkstu, samazina veļas statiskumu (īpaši 
sintētiskiem audumiem), atvieglo gludināšanu. 
Koncentrāts. Dozēšana 5ml/l. pH: 2,5-3,5. Iepakojums 10l.  

100 litri   

47 Košļājamo gumiju 
izņemšanas līdzeklis 

Aerosolveida tīrīšanas līdzeklis, kas sasaldējot košļājamo 
gumiju, to palīdz izņemt no mīkstiem grīdu segumiem un 
mīkstajām mēbelēm. Efektīva un ātra košļājamās gumijas 
izņemšana no paklāja, nebojājot tā šķiedras. Iepakojums: 
300-500 ml aerosols.  

6 litri   

48 Paklāju un mīksto mēbeļu 
traipu tīrīšanas līdzeklis 

Piemērots izmantošanai telpu uzkopšanas iekārtās. Tīra 
visu veidu traipus: apavu krēma, tintes, eļļas, tauku, 
dzērienu, cukura, krāsas, rūsas u.c. traipus. Piemērots 
nebalošu un mitruma izturīgu virsmu, dabīgu un mākslīgu 
šķiedru tīrīšanai. 1 litrs koncentrāta paredzēts 100- 200 m2 
platībai. pH konc. 8-9. Tilpums 0,5-1l.  

50 litri   

49 Atkritumu maisi 240L, 30my, LDPE. Melni. Izmērs 110x130 cm. Pielaide 
+20cm 
 

1500 gab.   

50 Grafiti tīrīšanas līdzeklis Mazputojošs līdzeklis dažāda sastāva krāsu, pigmentu, 
oligomēru un netīrumu tīrīšanai no gludām un porainām 
virsmām. Lieto ar izsmidzināšanas vai mitrināšanas 
metodi. Tilpums 0,5-1l.  

10 litri   

51 Antistatisks tīrīšanas 
līdzeklis 

Delikātu virsmu tīrīšanas līdzeklis. Notīra putekļus un 
traipus no monitoriem, platekrāniem, LCD, TFT, GPS 
u.tml. ierīcēm. Uz virsmas veido antistatisku aizsargslāni. 
Neatstāj nospiedumus un ūdens traipus. Līdzeklis nesatur 
ne šķīdinātājus, ne virsmaktīvās vielas, ne alkoholu. 
Iepakojums 300-500 ml pudele ar smidzinātāju.  

15 litri   

52 Nerūsošā tērauda tīrīšanas 
līdzeklis 

Biezs, pulējošs līdzeklis. Notīra organiskus, neorganiskus 
traipus, taukus, eļļas no tērauda, hroma, misiņa un vara 
virsmām. Veido mikroskopisku aizsargslāni. Tilpums 0,5-
1l. 

10 litri   

     Šajā kolonnā 
uzrādītās 
cenas tiek 
saskaitītas 
kopā, iegūstot 
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summu, kura 
tiks vērtēta 
saskaņā ar 
piedāvājuma 
izvēles 
kritēriju – 
zemākā cena: 

 
________ 

EUR bez PVN 
 

 
Pretendenta vadītāja paraksts___________________ 
 
Vārds, uzvārds______________________________ 
 
Amats_____________________________________ 

 

 
(Aizpilda pretendents) 

Finanšu piedāvājuma forma  
iepirkuma 2.daļā 

 
Finanšu piedāvājumā cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (personāla izmaksas, transporta pakalpojumi u.c.) 
Nr. 
p.k. 

Iepirkuma 
priekšmets/preces 

nosaukums 

Papildus informācija Aptuvenais 
nepieciešamo 
preču apjoms 

vienā gadā 

Cena EUR bez 
PVN par vienu 
vienību (par gab., 
litru, paku, - 
mērvienības skat. 
tabulas daļā par 
aptuveno preču 
apjomu 1 gadā) 

Kopsumma EUR 
bez PVN (cena par 
vienu vienību x 
aptuvenais preču 
apjoms gadā) 

1. Putu ziepes-kapsula Ar aromātu, PE pudelē ar piekausētu dozēšanas 80 gab.   
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Paredzēts publiskajās 
tualetēs 
 

uzgali Tilpums: 1 L Marķētas ar Eiropas kopienas 
ekomarķējumu. Piemērots ziepju turētājam „Tork 
S4” 
 

2. Papīra dvieļi-salvetes 
Paredzēts publiskajās 
tualetēs 
 

100% jaunšķiedra. Krāsa balta. Z veida locījums 
Kārtas: 2 kārtas, Izmērs 20,5 x 24cm, +/- 0,5cm. 
Pakā ne mazāk kā 150 loksnes. Piemērots dvieļu 
turētājam „Tork H2” 
 

250 gab.   

3.  ziepju turētājs  Berendsen S4. Iekšējais izmērs pudeles turētājam 
97x205 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

4 gab.   

4. Papīra salvešu turētājs Berendsen H2. Iekšējais izmērs papīra turētājam 
225x415 mm. Matēta nerūsējoša metāla apdare. 
Pamatkorpusa krāsa melna. 

2 gab.   

5. Dubultais tualešu papīra 
turētājs 

T2. Iekšējais izmērs 345x220 mm. Matēta 
nerūsējoša metāla apdare. Pamatkorpusa krāsa 
melna. 

2 gab.   

6. Atkritumu tvertne 60l metāla tvertne. Balta, slēgta. Tvertnes vāks 
pašaizverošs ar atsperes mehānismu. Brīvi stāvoša 
un/vai stiprināma pie sienas. Izmēri: 650 x 300 mm, 
pielaide 100 mm. Atkāpe no sienas 260mm. Pielaide 
max. 10 mm. 

5 gab.   

7. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2gab. tualetes papīram ruļļos. Izmēri: 
280x 350x 135mm ±5mm. 

10 gab.   

8. Tualetes papīra turētājs Melns, paredzēts 2pac. tualetes salvetēm. Izmēri: 275x 
160x 130mm ±5mm. 

10 gab.   

9. Roku salvešu turētājs Melns, paredzēts 4pac. roku salvetēm. Izmēri: 400x 
335x 140mm ±5mm. 

10 gab.   

10. Šķidro ziepju turētājs Melns, paredzēts 1l šķidro ziepju kārtridžam. Izmēri: 
295x 115x 115mm ±5mm. 

20 gab.   

11. Higiēnisko maisiņu 
turētājs 

100x140mm, balts. Paredzēts 30 gab., 80x250 mm 
maisiņu ievietošanai. 

10 gab.   

     Šajā kolonnā 
uzrādītās cenas 
tiek saskaitītas 
kopā, iegūstot 
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summu, kura 
tiks vērtēta 
saskaņā ar 
piedāvājuma 
izvēles kritēriju – 
zemākā cena: 

 
________ 
EUR bez 
PVN 

 
 
Pretendenta vadītāja paraksts___________________ 
 
Vārds, uzvārds______________________________ 
 
Amats_____________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Iepirkuma „Saimniecības preču piegāde ”  

nolikuma pielikums Nr.5 
Identifikācijas Nr. LNO 2017/10 

 
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Saimniecības preču piegāde  
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām 

 
 
Rīgā,     
2017.gada __.aprīlī 
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VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa 
personā, kas darbojas statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta „Opera”, no vienas puses, un_______________, Reģ.Nr.___________, 
adrese:__________________________, tās ______________________personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts „Pārdevējs”, no 
otras puses, kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, 
par sekojošo: 
 
1. Līguma priekšmets. 
1.1. Saskaņā ar Operas prasībām, iepirkuma „Saimniecības preču piegāde” _______ daļā, ID Nr. LNO 2017/10, rezultātu, pēc atsevišķiem Operas 

pasūtījumiem, atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kurā norādīts 
preču sortiments un cena, Opera pērk, bet Pārdevējs uzņemas pārdot un piegādāt Operai saimniecības preces, turpmāk tekstā „Prece”, saskaņā ar šī 
Līguma noteikumiem. 

1.2. Preču pārdošana tiek veikta saskaņā ar Operas atsevišķiem pasūtījumiem atsevišķās Preces partijās. 
1.3. Preces nodošana tiek fiksēta ar preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanu. Preču pavadzīmē–rēķinā tiek fiksēts pērkamo Preču sortiments, daudzums un 

pirkuma maksa. 
 
2. Pārdevēja pienākumi un tiesības. 
2.1. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Operai iespēju pirkt Preci visā Līguma darbības periodā. 
2.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces atbilstību Operas izstrādātajai tehniskajai specifikācijai, augstā kvalitātē un atbilstoši Pārdevēja iesniegtajā 

Tehniskajā piedāvājumā (Pielikums Nr.1) norādītajām īpašībām. 
2.3. Pārdevējs garantē veikt Preču piegādi Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, atbilstoši Operas pilnvarotās personas veiktajam pasūtījumam, kurā norādīts konkrēts 

Preces veids un daudzums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Operas pasūtījuma saņemšanas, pirms tam ar Operas pilnvaroto personu saskaņojot konkrētu 
Preces piegādes laiku. Pārdevējs ar Operu var vienoties par Preces piegādi tās pasūtīšanas dienā. Preces piegāde iekļauta Preces cenā. 

2.4. Gadījumā, ja no Pārdevēja neatkarīgu/pamatotu apstākļu dēļ, Pārdevējs nevar piegādāt Preci šī Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā pēc Operas 
pasūtījuma saņemšanas, Pārdevēja pienākums ir pasūtījuma saņemšanas dienā informēt Operu par iespējamo Preces saņemšanas termiņu. 

2.5. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Operas pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes - rēķina, apstiprinot Preces saņemšanu. 
2.6. Pārdevējs apliecina, ka tam ir zināmi visi tie apstākļi, kas varētu būt būtiski un/vai nepieciešami, lai Pārdevējs varētu pildīt savas ar šo Līgumu noteiktās 

līgumattiecības ar Operu. 
2.7. Pārdevējs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi –___________(tālr.Nr.___________, e-pasts:_____________), kurš ir pilnvarots Pārdevēja vārdā risināt 

visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja Pārdevējs maina atbildīgo darbinieku, Pārdevējam par to jāpaziņo Operai rakstiski vismaz 3 
(trīs) darba dienas iepriekš. 

2.8. Pārdevējam nav tiesības šī Līguma darbības laikā paaugstināt Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) noteikto Preces cenu, bez PVN, izņemot kārtību, kas 
noteikta ar Publisko iepirkumu likumu.  

2.9. Pārdevējs apņemas sniegt pārskatus Operai par pārdotās Preces apjomu, ja Opera to pieprasa. 
2.10. Pārdevējs nodrošina preces piegādi, tai skaitā preces lietošanas instrukciju pievienošanu – latviešu valodā.  
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3. Operas pienākumi un tiesības. 
3.1. Opera apņemas veikt samaksu par Precēm šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, saskaņā ar Pārdevēja izsniegtajām preču pavadzīmēm - rēķiniem. 
3.2. Opera pērk Preces atbilstoši tai nepieciešamajam apjomam. 
3.3. Opera apņemas sniegt Pārdevējam visu ar Līguma izpildi nepieciešamo informāciju. 
3.4. Opera nozīmē savus pilnvarotos pārstāvjus – LNOB apsaimniekošanas vadītāju Valdi Franci (tālr.67073738, e-pasts: valdis.francis@opera.lv) un 

LNOB saimnieciskā nodrošinājuma, ugunsdrošības un apsardzes daļas vadītāju Andri Paupi (tālr.29385958, e-pasts: andris.paupe@opera.lv), kuri 
ir pilnvaroti Operas vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja Opera maina atbildīgos darbiniekus, Operai par to jāpaziņo 
Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

3.5. Opera nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – LNO apkopes daļas vadītāju Ināru Snitkinu (tālr.26793041), kura ir pilnvarota - Operas vārdā, atbilstoši 
Operas vajadzībām, mutiski – zvanot uz Pārdevēja tālr.67387922, vai elektroniski – sūtot pasūtījuma pieprasījumu uz e-pastu:__________, veikt 
pasūtījumus, konkrēti norādot nepieciešamās Preces veidu un daudzumu, t.sk. pieņemt Pārdevēja piegādāto Preci, parakstot preču pavadzīmes-rēķinus, 
savukārt tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā nepieņemt Preci līdz trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja Opera maina atbildīgo darbinieku, 
Operai par to jāpaziņo Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

 
4. Līguma summa, norēķinu kārtība. 
4.1. Preces cena vienībai tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja Finanšu piedāvājumam (Pielikumā Nr.2) bez PVN. 
4.2. Konkrēts Preces veids un daudzums tiek noteikts katrā konkrētā preču pavadzīmē-rēķinā saskaņā ar ikreizējiem Operas pasūtījumiem. 
4.3. Preces apmaksu Opera veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja preču pavadzīmē-rēķinā norādīto bankas 

kontu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un atbilstoši noformētas preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas no Operas puses. 
4.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir ieskaitīts Pārdevēja norēķinu kontā. 
 
5. Preču kvalitāte. 
5.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par pārdotās Preces kvalitāti. 
5.2. Gadījumā, ja Operas pilnvarotā persona Preces piegādes (pieņemšanas) brīdī konstatē, ka Prece ir bojāta, Pārdevējam ir pienākums Operas pilnvarotās 

personas noteiktajā laikā veikt Preču apmaiņu, piegādājot jaunu Preci. 
5.3. Par pretenzijām attiecībā par Preces kvalitāti Operas atbildīgā Līguma 3.5.punktā norādītā kontaktpersona informē Pārdevēju mutiski - Preces 

piegādes (pieņemšanas) brīdī vai arī rakstiski desmit darba dienu laikā - skaitot no brīža, kad kvalitātes trūkums atklājies. 
 
6. Atbildība un strīdu atrisināšanas kārtība. 
6.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei, saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 
6.3. Pārdevējs uzņemas atbildību par pārdoto Preču kvalitāti, daudzumu un atbilstību normatīvajiem aktiem. Defektīvu Preci Pārdevējam ir pienākums 

nomainīt ar kvalitatīvu Preci – pasūtītāja noteiktā laikā un atbilstoši šī Līguma noteikumiem. 
6.4. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā izpildes vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā 

vienošanās netiek panākta, tad strīds izskatāms Latvijas tiesā. 
 
7. Nepārvarama vara. 
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7.1. Puses viena otrai neizvirzīs pretenzijas gadījumā, ja Līgumu nav iespējams izpildīt - tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un/vai novērst, 
t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, izmaiņas 
likumdošanā vai valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu 
iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu. 

7.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties. 
 
8. Līguma termiņš. 
8.1. Līgums stājas spēkā no__.__.2017. un ir spēkā līdz __.__.2018. Gadījumā, ja Preces kopējā iegādes vērtība, kuras summu veido visu Preču pasūtījumu 

partijas, kuras Opera ir pasūtījusi un iegādājusies no Pārdevēja šī Līguma darbības laikā, sasummētā vērtība, sasniedz EUR ________ (_____________ 
eiro un ____ centi), neieskaitot PVN, ātrāk nekā šajā Līguma punktā noteikts, Līgums tiek izbeigts līdz ar noteiktās summas sasniegšanu. Iepriekš 
minētā kopējā iegādes vērtība/summa ir limits, kuru Opera nav tiesīgā pārsniegt, kā arī nav pienākums par šo summu pilnā apmērā veikt pasūtījumus 
Līguma ietvaros. Opera veic pasūtījumus saskaņā ar savu vajadzību. Cenā par preci ietvertas piegādes izmaksas līdz Pasūtītājam. 

8.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to 
rakstiski brīdinot otru Pusi. 

8.3. Gadījumā, ja šī Līguma darbības laikā stājas spēkā grozījumi tiesiskajos, normatīvajos aktos, kas padara kādu no Līguma saistībām par 
neiespējamām vai izmaina kādai no Pusēm pienākumu izpildes nosacījumos, Puses, atsevišķi, rakstiski vienojoties, lemj par tālāko Līguma saistību 
izpildi. 

8.4. Gadījumā, ja Līgumā noteiktais Preču piegādes termiņa nokavējums pārsniedz 1 (vienu) dienu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Pārdevēja līgumsodu 
0.5% apmērā no kārtējā/pārdevējam nosūtītā preču pasūtījuma kopējās cenas par katru nokavēto dienu.  

8.5. Gadījumā, ja Līgumā noteiktā rēķina par Precēm apmaksas termiņa nokavējums pārsniedz 1 (vienu) darba dienu, Pārdevējam ir tiesības saņemt no 
Pasūtītāja līgumsodu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav piemērojams par to rēķinā noteikto preču apjomu, 
kas piegādāts neatbilstoši Līgumam. 

 
9. Citi noteikumi. 
9.1. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma 

pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
9.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību. 
9.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
9.4. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai par savu bankas un reģistrācijas rekvizītu un juridiskās vai biroja adreses maiņu. 
9.5. Līguma saturs tiek publicēts Operas mājas lapā, izņemot Pārdevēja tehniskais un finanšu piedāvājums.  
9.6. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, uz ____ (________) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai 

Pusei tiek izsniegts 1 (viens) parakstīts Līguma eksemplārs. 
9.7. Līguma pielikumi:__________________________. 
 
10. Pušu paraksti un rekvizīti: 

 
Opera: Pārdevējs: 
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VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”  
Reģ.Nr.LV40103208907 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 
Valsts kase, BIC: TRELLV22 
LV19TREL9220500000000 
 
____________________________________ 
Zigmars Liepiņš,  
valdes priekšsēdētājs 

_______________ 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
 
_________________________________ 
 

 
 
 
 


