
 
 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 2719902518, Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421633, fakss 65421216 

e-pasts: dvg@dautkom.lv, mājas lapa: daugrc.edu.lv 

 

 Daugavpilī 

2013.gada 19.februārī 

 

UZAICINĀJUMS 

   iesniegt piedāvājumus „Par mazgāšanas līdzekļu un higiēnas preču iegādi Daugavpils 

Valsts ģimnāzijas vajadzībām”  

 

1. Pasūtītājs  

 Daugavpils Valsts ģimnāzija  

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV- 5401 

Tālruņi: 65421633, 26401635 

Fakss: 65421633 

e-pasts: valentinadvg@gmail.com  

mājas lapa: www.daugrc.ed.lv  

kontaktpersona: Valentīna Zikova 

 

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

      Mazgāšana līdzekļu un higiēnas preču iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 

2013.gadam saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). 

 

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Cietokšņa ielā 33, 

Daugavpilī, kabinetā Nr.105 līdz 2013.gada 25. februāra plkst.15:00. 

 

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 2014.gada 28.februārim. 

 

5. Piedāvājumā jāiekļauj: 
 

5.1. Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par 

pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) 

 

5.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1) 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji – zemākā cena. 

 

    Ar lēmumu par iepirkumu varēs iepazīties mājas lapā: www.daugrc.lv vai Daugavpils pilsētas 

mājas lapā www.daugavpils.lv  

 Kontaktpersona: Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā 

darbā Valentīna Zikova, t. 26401635 

mailto:valentinadvg@gmail.com
http://www.daugrc.ed.lv/
http://www.daugrc.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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Pielikums Nr.1 

Uzaicinājumam 

 „Par mazgāšanas līdzekļu un higiēnas preču iegādi  

Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām”  

 

 

Tehniskā specifikācija un finansiālais piedāvājums 

mazgāšanas līdzekļiem un higiēnas precēm  
 

Nr. 

p. k. 
Preces nosaukums  Mērvienība 

Vienas vienības 

cena bez PVN 

(Ls) 

1 Trauku švammes ar abrazīvu (5gab. iepak.) Iepak.  

2 Asās švammes (1/3) Iepak.  

3 Katliņu beržamie metāla (3 gab. iepak.) Iepak.  

4 
Mitrumuzsūcošas lupatiņas. „TORO”, vai 

ekvivalents Iepakojumā 10gab. 
Iepak.  

5 
Mikrošķiedras lupatiņa HBC 40x40cm, dažādu 

virsmu tīrīšanai, var lietot kā mitru tā arī sausu,  
Gab.  

6 
Grīdas lupata ‘LUX”, vai ekvivalents, 60x50cm, 

labi absorbē mitrumu 
Gab.  

7 Mops kokvilnas, vidus ar kabatām, 40 cm Gab.  

8 Mopa turētājs, 40cm Gab.  

9 
Kāts mopa turētājam alumīnija ar caurumiem 

alumīnija, 1,5 m 
Gab.  

10 Šķidrās ziepes krēmveida aromatizētas , 5l Gab.  

11 
Atkritumu maisiņi 25L/30 gab. , polietilēna, 

melnā krāsā, noplēšami  
Rullis  

12 
Atkritumu maisiņi 35L/20gab., polietilēna, melnā 

krāsā, noplēšami 
Gab.  

13 
Atkritumu maisiņi 60L/10gab., polietilēna, melnā 

krāsā, noplēšami 
Gab.  

14 Birste grīdu beržamā ar cietiem sariem, 23 cm Gab.  

15 Spainis plastmasas , 9L Gab.  

16 Spainis plastmasas , 7L Gab.  

17 
Spainis ar nospiedēju + bārkstains mops (otiņa) 

ar kātu 
Gab.  

18 Bārkstains mops( otiņa) Gab.  

19 Saslauku birstīte Gab.  

20 Saslauku liekšķere ar birstīti Gab.  

21 Birste grīdas,  plastmasas ,30 cm Gab.  

22 Atkritumu konteineris 25L Gab.  

23 Atkritumu konteineris ar pedāli 16L  Gab.  

24 Atkritumu konteineris „CLIK” 15L Gab.  

25 Gumijas cimdi „Econo” vai ekvivalents, izturīgi Pāris.  

26 Cimdi lateksa M izmērs (100 iepakojumā) Iepak.  

27 Mazgāšanas līdzeklis WC telpu tīrīšanai 5L. Gab.  



 3 

(mazgāt tualetes podus, pisuārus, kā arī noņem 

kaļķakmens nosēdumus un likvidē nepatīkamo 

aromātu) 

28 
Veļas pulveris automātiem, iepakojumā 10 -

15kg. 
Iepak.  

29 Veļas mīkstinātājs koncentrēts 1L Gab.  

30 Veļas pulveris universālais 450gr  Gab.  

31 Pasta „Skaidra” Gab.  

32 Trauku mazgāšanas līdz. „FAIRI” 5L Gab.  

33 Kāts koka ar vītni 125 cm -130cm Gab.  

34 Mazg.līdzeklis lamināta un linoleja grīdām 5L Gab.  

35 Mazg.līdzeklis akmens un flīžu grīdām 5L Gab.  

36 

Gaisa atsvaidzinātājs aerosola veidā, kas 

neitralizē nepatīkamu aromātu un atsvaidzina 

gaisu, dažādi aromāti. 

Gab.  

37 Tualetes birste ar paliktni  Gab.  

38 Sūklis logu mazgāšanai ar gumiju Gab.  

39 Tualetes ziepes 75gr. Gab.  

40 Saimniecības ziepes 72% Gab.  

 

Tualetes papīrs un papīra dvieļi 

 

Nr. 

p. k. Preces nosaukums Mērvienība 

Vienas 

vienības cena 

bez PVN (Ls) 

1 

Tualetes papīrs 2  kārtas, īpaši kvalitatīvs un izturīgs, 

balts, labi absorbē mitrumu, papīra garums rullī ne 

mazāk kā 20m (56 gab. maisā) 

Rullis  

2. 

Virtuves dvieļi 2 – kārtas, balti vai ar iespiestu rakstu, 

labi absorbē mitrumu, papīra garums rullī ne mazāk 

kā10m (28 gab.maisā) 

Rullis  

3 

Lielie papīra dvieļu ruļļi „KATRIN” boksiem, 2-

kārtas, balts, mīksts, labi absorbē mitrumu, iepakojumā 

12. gab.   

Rullis  

4 

Lielie tualetes papīra ruļļi „TORK” boksiem 2-kārtas, 

balts, mīksts, labi absorbē mitrumu, iepakojumā 12. 

gab.   

Rullis  

  

 

*Piedāvāto cenu norādīt LVL ar divām zīmēm aiz komata 

 

*Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no 2013.gada 25.februāra 

 

 

 

 


