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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode 

“Saimniecības un higiēnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2018/31, (turpmāk – 

Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu. 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome. 

Reģistrācijas numurs: 90000012827. 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija. 

Pircēja profila adrese: www.marupe.lv 

1.3. Kontaktpersona 

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Iveta 

Strūģe. 

Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 26563610. 

E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv 

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu. 

1.4. Pretendents 

1.4.1. Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā. 

1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, 

kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības 

apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, 

tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu. 

1.4.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa 

1.5.1. Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt 

apakšuzņēmējus. 

1.5.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, 

kura sniedz pakalpojumus Līguma izpildei; 

1.5.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu. 

1.5.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla 

un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu. 

1.5.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, 

pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus 

plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir 

zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās 

informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā. 

1.6. Iepirkuma noteikumu saņemšana 

1.6.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot 

elektroniskajā formātā pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie 

iepirkumi”.  

1.6.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 

kas tiks publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma noteikumiem. 

http://www.marupe.lv/
mailto:iveta.struge@marupe.lv
http://www.marupe.lv/
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1.7. Papildu informācijas sniegšana 

1.7.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā 

veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi: iveta.struge@marupe.lv. 

1.7.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par 

Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet 

ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila 

adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.  

1.7.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. 

Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša. 

1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības 

1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai 

parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma 

dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. 

1.8.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis 

Iepirkumam “Saimniecības un higiēnas preču piegāde”, 

identifikācijas numurs MND 2018/31 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei 

1.8.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma 

oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas 

titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma 

dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli. 

1.8.4. Piedāvājuma dokumentiem: 

1.8.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; 

1.8.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

1.8.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. 

Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma 

vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām 

parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, 

lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; 

1.8.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

1.8.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.8.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Saimniecības un higiēnas preču piegāde”, 

identifikācijas Nr. MND 2018/31 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā 

adrese, tālrunis; 

1.8.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos 

sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma 

satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; 

1.8.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar 

Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu. 

1.8.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā 

jāsedz pretendentam. 

mailto:inga.galoburda@marupe.lv
http://www.marupe.lv/
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1.9. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz 

2018. gada 5. jūnijam plkst. 11.00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija. 

1.9.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta 

norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma 

noteikumu 1.9.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir sanitāro mezglu aprīkojuma, saimniecības un higiēnas 

preču (turpmāk – Prece) piegāde Mārupes novada pašvaldības administrācijai, 

iestādēm un struktūrvienībām saskaņā ar Iepirkuma noteikumu tehniskajā 

specifikācijā (2. pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām 

prasībām. 

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 39831200-8 (Mazgāšanas līdzekļi), 

39800000-0 (Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi), 33700000-7 (Higiēnas preces), 

33760000-5 (Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes), 39831300-9 

(Tīrīšanas līdzekļi grīdām), 39831210-1 (Trauku mazgāšanas līdzekļi). 

2.1.3. Iepirkuma plānotais apjoms: līdz 41 999,99 EUR bez PVN. 

2.1.4. Pasūtītāja rīcībā esošā sanitārā aprīkojuma izmēri norādīti Tehniskajā 

specifikācijā. 

2.1.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.2. Līguma izpildes noteikumi  

2.2.1. Preces piegādes termiņš Pasūtītāja norādītajās adresēs: 3 (trīs) darbdienu laikā no 

pieprasījuma izdarīšanas brīža. 

2.2.2. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš 

pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: 2 (divu) darbdienu laikā no defektu 

akta par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas. 

2.2.3. Garantijas termiņš Precei: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces piegādes dienas, 

ja Preces ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. 

2.2.4. Preces piegādes laiks – darbdienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no 

plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, piektdienās laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00. 

2.2.5. Līguma darbības termiņš: 24 (divdesmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas 

vai līdz Līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestājas pirmais.  

2.2.6. Pircējs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citas saimniecības un higiēnas preces, 

kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevar paredzēt. Šajā gadījumā 

Pārdevējs piemēro piedāvāto atlaidi no tirdzniecības vietā (veikalā vai 

elektroniskā kataloga Pārdevēja tīmekļvietnē) norādītajām cenām. 

2.2.7. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot 

Līgumā noteikto summu.  

2.2.8. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība 

par Preces iegādi noteikta Līguma projektā (5. pielikums), kas ir Iepirkuma 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

2.3. Līguma izpildes vieta 

Mārupes novada administratīvā teritorija: 

2.3.1. Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads; 

2.3.2. Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupes, Mārupes novads; 

2.3.3. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads; 

2.3.4. Mārupes Sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads; Viskalnu iela 

7, Tīraine, Mārupes novads; 

2.3.5. Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads; 
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2.3.6. Mārupes pamatskolas PII, Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads; 

2.3.7. PII “Lienīte”, Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads un Pērses iela 16A, 

Mārupe, Mārupes novads; 

2.3.8. PII “Mārzemīte”, Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads; 

2.3.9. Mārupes novada Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads; 

2.3.10. Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads; 

2.3.11. Dienas centrs “Švarcenieki”, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads; 

2.3.12. Dienas centrs Skulte, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads,  

2.3.13. Dienas centrs Tīraine, Viršu iela 4 dz. 4, Tīraine, Mārupes novads,  

2.3.14. Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes 

novads; 

2.3.15. Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads; 

2.3.16. Mārupes pašvaldības policija, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads; 

2.3.17. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, 

Mārupes novads. 

2.3.18. U.c. Pasūtītāja iestādes Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pieteikums 

Pretendenta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta 

amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai 

personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – 

LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības 

līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas 

iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

3.2. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta 

nosacījumi 

3.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie 

nosacījumi. 

3.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie 

nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

3.2.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu PIL likuma 

25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta 

izvēlē, un Pasūtītājam ir iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu 

ierobežojošiem pasākumiem. 

3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 

pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot 

piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildē). 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir 
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Prasība Iesniedzamais dokuments 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. Fiziskām 

personām jābūt reģistrētām LV 

Valsts ieņēmumu dienestā, kā 

nodokļu maksātājiem, vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma 

komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra 

mājaslapā (skat. 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), 

ja pretendents nav iesniedzis komersanta 

reģistrācijas apliecības kopiju. 

3.3.1.2. Ja pretendents (personu grupa) uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav 

izveidojis personālsabiedrību, tad 

personu grupa iesniedz visu personu 

grupas dalībnieku parakstītu dokumenta 

(saistību rakstu, (protokolu, vienošanos 

vai citu dokumentu) kopiju, kas 

apliecina, ka piegādātāju apvienības 

dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību 

Līguma izpildē. 

3.3.1.3. Fiziskām personām – LV Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja 

reģistrācijas apliecības apliecināta 

kopija. 

3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV 

Komercreģistrā iesniedz komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu 

reģistrācijas apliecības kopiju. 

3.3.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas ir bijusi 

pieredze saimniecības un  

higiēnas preču piegādē. 

Pretendents ir sekmīgi īstenojis 

vismaz 3 (trīs) līgumus, kas 

atbilst šī Iepirkuma rezultātā 

noslēdzamajam līgumam pēc: 

a) satura – saimniecības un higiēnas 

preču piegāde; 

b) apjoma – katra līguma summa ir 

vismaz 30 000,00 EUR bez PVN; 

Ja pretendents ir dibināts vēlāk – 

tad pieredzei jāatbilst iepriekš 

minētajai prasībai attiecīgi īsākā 

laikā. 

3.3.2.1. Apliecinājums par pretendenta 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto 

pieredzi (4. pielikums). 

3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums 

3.4.1. Pretendenta piedāvātais Preces piegādes termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma 

noteikumu 2.2.1. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā. 

3.4.2. Pretendenta piedāvātais Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem 

atbilstošu Preci, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.2. punktā noteiktajam, 

jānorāda Pieteikumā (1. pielikums). 

3.4.3. Pretendenta piedāvātais Preču garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma 

noteikumu 2.2.3. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums). 

3.4.4. Pārdevēja piedāvātā atlaide precēm, kas nav minētas Tehniskajā specifikācijā 

(1. pielikums). 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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3.4.5. Pretendents izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt “0” EUR izmaksas. 

3.4.6. Pretendents piedāvātās cenas norāda Tehniskā – finanšu piedāvājuma veidlapā 

(3. pielikums). Pretendentam piedāvājums jāiesniedz drukātā formātā un 

elektroniski MS Excel (vai ekvivalents) formātā (CD, USB vai citā datu nesējā). 

Norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz 

komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu 

sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi, 

kā arī pretendenta peļņai. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tās cena 

nedrīkst pārsniegt Tehniskā – finanšu piedāvājumā norādīto cenu. 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu, jo Tehniskā specifikācija ir 

detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 

4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā 

labojumus. 

4.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles 

kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām 

prasībām. 

4.2.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši 

izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Iepirkuma komisija 

rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. 

4.2.4. Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam ir vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septītajā daļā noteikto, 

Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu Tehniskās 

specifikācijas 44. pozīcijā “Smaku neitralizētājs ar izsmidzinātāju “BUZIL G567 

Buz Fresh Magic vai ekvivalents”. 

4.2.5. Iepirkuma komisija piedāvājuma ar zemāko cenu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs 

šādos posmos: 

4.2.5.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

4.2.5.2. pretendenta atlase; 

4.2.5.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude; 

4.2.5.4. piedāvājuma vērtēšana. 

4.2.6. Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas 

posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē 

nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN. 

4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 

1.8. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 

3. nodaļā noteiktie dokumenti. 

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma 

komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

4.4. Pretendenta atlase 

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām. 
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4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases 

prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.5. Piedāvājuma atbilstības pārbaude  

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai 

specifikācijai un Iepirkuma noteikumu 3.4. punktā noteiktajam. 

4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai Iepirkuma 

noteikumu 3.4. punktā noteiktajam, pretendents tiek noraidīts  un tā piedāvājumu 

tālāk nevērtē. 

4.6. Piedāvājuma vērtēšana 

4.6.1. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā 

rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka 

ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts. 

4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto 

attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju 

4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi: 

4.7.1.1. PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi; 

4.7.1.2. PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

4.7.1.3. PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi. 

4.7.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un 

Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās 

daļas 2. punktā minētie apstākļi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas 1. un 

2. punktam. 

4.7.3. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija 

pārbauda PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību 

attiecībā uz katru piegādātāju apvienības biedru. 

4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs 

pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija 

pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz to un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas 

PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai 

Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā. 

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana 

5.1.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma 

noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija 

ir atbilstoša Iepirkuma noteikumiem. 

5.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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5.1.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) 

darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, 

pieņemšanas dienas. 

5.1.4. Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIL 17. panta desmitās daļas 2. punktu, 

vienu darbdienu pirms Līguma noslēgšanas fiksēs centralizēto iepirkumu 

institūcijas piedāvāto līgumcenu precēm, kas minētas Tehniskajā specifikācijā, 

izdrukājot informāciju par attiecīgo preču cenu no centralizēto iepirkumu 

institūcijas uzturētās informācijas sistēmas vai pieprasot šo informāciju no 

centralizēto iepirkumu institūcijas, ja attiecīgas izdrukas informācijas sistēmā 

netiek nodrošinātas. Ja uzvarētāja piedāvātās cenas ir zemākas nekā centralizēto 

iepirkumu institūcijas uzturētajā informācijas sistēmā fiksētās cenas, Pasūtītājs 

slēgs Līgumu par uzvarētāja piedāvājumā norādītajām cenām. Ja uzvarētāja 

piedāvātās cenas ir augstākas nekā centralizēto iepirkumu institūcijas uzturētajā 

informācijas sistēmā fiksētās cenas, Līgumā attiecīgo preču pozīcijas tiks 

svītrotas.  

5.2. Līguma slēgšana 

5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Līguma 

slēgšanas tiesības un Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja 

nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Līgumu 

izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek 

uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. 

5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt 

lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma 

noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu. 

5.2.3. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā 

Līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pircēja profilā. Ja 

pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par 

komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos. 

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa). 

2. pielikums – Tehniskā specifikācija. 

3. pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums. 

4. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi (veidlapa). 

5. pielikums – Līguma projekts. 

Komisijas priekšsēdētājs K. Ločs 
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1. pielikums  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31, noteikumiem 

PIETEIKUMS* 

Iepirkums: “Saimniecības un higiēnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. MND 2018/31, 

(turpmāk – Iepirkums). 

Kam: Mārupes novada Domei 

Daugavas iela 29,  

Mārupes novads, LV – 2167 

Latvija 

No: (pretendenta nosaukums un adrese) 

 

1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 

Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt saimniecības un higiēnas preču 

(turpmāk – Prece) piegādi. 

2. Pretendenta vai PIL 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētās personas 

uzņēmums atbilst statusam – mazais uzņēmums vai vidējais uzņēmums: 

 Pretendenta nosaukums PIL 42. panta pirmās daļas 

9., 10. un 11. punktā 

minētās personas 

nosaukums 

Mazais uzņēmums – uzņēmums, 

kurā nodarbinātas mazāk nekā 

50 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai gada bilance 

kopā nepārsniedz 10 miljonus euro 

  

Vidējais uzņēmums – uzņēmums, 

kas nav mazais uzņēmums, un kurā 

nodarbinātas mazāk nekā 

250 personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 

50 miljonus euro, un/vai, kura gada 

bilance kopā nepārsniedz 

43 miljonus euro. 

  

3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): 

___________________; 

3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________. 

4. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamā piegādes vērtība ir 10 (desmit) 

procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka: 

4.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): 

______________________________________________________; 

4.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________. 

5. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju: 

5.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības 

(vārds uzvārds, personas kods) _____________. 

5.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības 

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________. 

5.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu 

kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp. 

6. Preces piegādes termiņš Pasūtītāja norādītajās adresēs: ____ ( ________ ) darbdienu laikā 

no pasūtījuma izdarīšanas brīža. 
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7. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš pret 

Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: ___ (__________) darbdienu laikā no defektu akta 

par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas. 

8. Garantijas termiņš Precei: ___ (__________) mēneši no Preces piegādes un Preču 

pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu 

garantijas termiņu. 

9. Apliecinām, ka Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties arī citas saimniecības un higiēnas preces, 

kuras nav minētas tehniskajā specifikācijā. Piedāvātā atlaide no tirdzniecības vietā 

(veikalā vai elektroniskajā katalogā pretendenta tīmekļa vietnē) norādītās preces cenas ir 

_______% (atlaide jānorāda kā konkrēts skaitlis, nevis diapazons) no tirdzniecības vietā 

(veikalā vai elektroniskajā katalogā pretendenta tīmekļa vietnē) norādītās preces cenas. 

10. Piekrītam, ka pamatojoties uz PIL 17. panta desmitās daļas 2. punktu, vienu darbdienu 

pirms Līguma noslēgšanas Pasūtītājs fiksēs centralizēto iepirkumu institūcijas piedāvāto 

līgumcenu precēm, kas minētas Tehniskajā specifikācijā un, ja uzvarētāja piedāvātās 

cenas būs augstākas nekā centralizēto iepirkumu institūcijas uzturētajā informācijas 

sistēmā fiksētās cenas, Līgumā attiecīgo preču pozīcijas tiks svītrotas. 

11. Mēs apliecinām, ka: 

11.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti 

Iepirkumā; 

11.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma 

noteikumos un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

12. Mēs apņemamies: 

12.1. ievērot Iepirkuma noteikumus; 

12.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim 

atzīti par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai; 

12.3. slēgt Līgumu un izpildīt visus Līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar Iepirkuma 

noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu; 

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā: 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrēts Komercreģistrā:  

ar Nr.  

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Kontaktpersona:  

Telefons, fakss:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā 

informācija un dati ir patiesi. 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

Paraksts:   

Vārds, uzvārds:   
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Amats:   

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018. gada __.___________. 

* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. 
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2. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31, noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Nr.p.k. Nosaukums Apraksts 

  TUALETES PAPĪRS   

1 
Tualetes papīrs Grite Super 150T Ø18 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

ir, platums: 9cm, garums: 150m, perforācija: 476 

loksnes, iepakojums: 12gab. 

2 
Tualetes papīrs EURO Coroless MINI Ø13 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

nav, platums: 13cm, garums: 111m, perforācija: 

472 loksnes, iepakojums: 12gab. 

3 Tualetes papīrs Grite Super 180T Ø18 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

nav, platums: 9.7cm, garums: 180m, perforācija: 

571 loksnes, iepakojums: 12gab. 

4 Tualetes papīrs Euro Jumbo Ø18 vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

nav, platums: 13,4cm, garums: 200m, perforācija: 

909 loksnes, iepakojums: 6gab. Paredzēts turētājam 

4380251, 812034. 

5 
Tualetes papīrs Celtex SAVE PLUS Mini 150 

T-75 Ø19 vai ekvivalents 

Krāsa: balta (jauktas šķiedras), kārtas: 2, 

iespiedums: mikro, platums: 9cm, garums: 150m, 

perforācija: 1000 loksnes, iepakojums: 12gab. EU 

Ecolabel, dermatoloģiski pārbaudīts. 

6 

Tualetes papīrs-salvetes Celtex SAVE PLUS vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (jauktas šķiedras), kārtas: 2, 

iespiedums: ir, loksnes izmērs: 10.5 x 21cm, 

paciņa: 225 loksnes, iepakojums: 40pac. EU 

Ecolabel, dermatoloģiski pārbaudīts. Ievietojams 

turētājā: C92270, C92260. 

7 Tualetes papīrs Grite Standart 160T Ø19 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balināta, kārtas: 2, iespiedums: ir, platums: 

9.7cm, garums: 160m, perforācija: 508 loksnes, 

iepakojums: 12gab. 

8 
Tualetes papīrs Grite Standart 180T Ø19 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balināta, kārtas: 2, iespiedums: nav, platums: 

9cm, garums: 180m, perforācija: 571 loksnes, 

iepakojums: 12gab. 

9 
Tualetes papīrs Grite Super Maxi 350T Ø25 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

nav, platums: 10cm, garums: 350m, perforācija: 

1111 loksnes, iepakojums: 6gab 

10 
Tualetes papīrs- mazie ruļļi Katrin Classic 200 

Ø11.7 vai ekvivalents 

Krāsa: balta, kārtas: 2, iespiedums: ir, platums: 

9.5cm. Lokšņu skaits rullī: 200gab, garums: 23,4m. 

Iepakojums: 8x5= 40. 

11 
Tualetes papīrs- mazie ruļļi NEW ORCHIDEA 

WHITE 8 Ø11.5 vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 3, iespiedums: 

ir, platums: 10 cm. Lokšņu skaits rullī: 170gab. 

Ruļļa garums: 21.25m. Iepakojums: 8x7= 56gab. 

  DVIEĻI   

12 
Industriālais papīrs Celtex Trend 270 2gab Ø28 

vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

ir, platums: 26.5cm, garums: 272m, perforācija: 

800 loksnes, iepakojums: 2gab. EU Ecolabel, FSC 

pārtikas sertifikāts, dermatoloģiski pārbaudīts. 

13 
Roku salvetes Celtex Cell Z2 (šaurās 8cm) vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), locījums: Z, kārtas: 

2, iespiedums: mikro, izmērs: 24x24cm, paciņa: 

150gab, iepakojums: 25pac. 

14 

Roku salvetes Celtex CELL (platās 11cm) 

Krāsa: balta (100% celuloze), locījums: V, kārtas: 

2, iespiedums: mikro, izmērs: 25x22cm, paciņa: 

210gab, iepakojums: 15pac. 

15 Roku dvielis EURO 3000 Ø18.7 vai ekvivalents 

Krāsa: balta, kārtas: 2, iespiedums: ir, platums: 

18.2cm, garums: 150m, bez perforācijas, 

iepakojums 6gb. 
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Nr.p.k. Nosaukums Apraksts 

16 
Kosmētiskās salvetes Celtex Tissue Flowers vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

mikro, izmērs: 21x20cm, iepakojums: 100gab. 

17 
Roku salvetes Grite Super 120 W (šaurās 8cm) 

vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), locījums: W, kārtas: 

2, izmērs: 22x32cm, paciņa: 120gab, iepakojums: 

21pac. 

18 
Roku dvielis Celtex Minipull Ø13 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

mikro, platums: 20cm, garums: 72m, perforācija: 

212 loksnes, iepakojums: 12gab. 

19 
Roku dvielis Grite Standart Maxi 300 Coreless 

Ø18.5 vai ekvivalents 

Bez serdes, krāsa: balināta, kārtas: 1, iespiedums: 

nav, platums: 20cm, garums: 300m, perforācija: 

952 loksnes, iepakojums: 6gab. 

20 
Roku dvielis Celtex Master Time 285 Ø20 vai 

ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

mikro, platums: 20cm, garums: 285m, serdes 

diametrs: 39mm, bez perforācijas, iepakojums: 

6gab. Ievietojams turētājos: kods C92620, C92600, 

C92420, C92400. 

21 Roku dvielis Grite Super 70 Coreless Ø12.7 vai 

ekvivalents 

Bez serdes, krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, 

iespiedums: ir, platums: 19cm, garums: 70m, 

perforācija: 222 loksnes, iepakojums: 12gab. 

22 
Roku salvetes Celtex SAVE PLUS V (platās 

11cm) vai ekvivalents 

Krāsa: balta (jauktas šķiedras), locījums: V, kārtas: 

2, iespiedums: mikro, izmērs: 21.5x22cm, paciņa: 

200gab, iepakojums: 15pac. EU Ecolabel, FSC 

pārtikas sertifikāts, dermatoloģiski pārbaudīts. 

23 
Roku salvetes Grite Super COMPACT 150 V-2 

(platās 11.5cm) vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), locījums: V, kārtas: 

2, platums: 22x23cm, paciņa: 150gab, iepakojums: 

20pac. 

24 
Roku salvetes Grite Economy 250 V (platās 

11.5cm) vai ekvivalents 

Krāsa: pelēka, locījums: V, kārtas: 1, platums: 

25x23cm, paciņa: 250gab, iepakojums: 20pac. 

25 
Roku dvielis Grite Standart 120 Coreless Ø13.5 

vai ekvivalents 

Bez serdes, krāsa: balināta, kārtas: 1, iespiedums: 

nav, platums: 20cm, garums: 120m, perforācija: 

381 loksnes, iepakojums: 12gab. 

26 
Industriālais papīrs Celtex Blue Wiper 290 2gab 

Ø28 vai ekvivalents 

Krāsa: zila (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

ir, platums: 24cm, garums: 290m, perforācija: 970 

loksnes, iepakojums: 2gab. EU Ecolabel, FSC 

pārtikas sertifikāts, dermatoloģiski pārbaudīts 

27 Virtuves dvielis FAMILY Ø11.5 vai ekvivalents 

Krāsa: balta, kārtas: 2, iespiedums: ir, platums: 

22.4cm, garums: 15.3m, loksnes izmērs: 

22.4x18cm. Lokšņu skaits rullī: 85gab, 

iepakojums: 2x14= 28gab. 

28 
Roku salvetes Grite Super 150Z (šaurās 8cm) 

vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), locījums: Z, kārtas: 

2, izmērs: 21x24cm, paciņa: 150gab, iepakojums: 

20pac. 

29 
Roku dvielis Grite Super 90 Coreless Ø13 vai 

ekvivalents 

Bez serdes, krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 1, 

iespiedums: ir, platums: 20cm, garums: 90m, 

perforācija: 286 loksnes, iepakojums: 12gab. 

30 
Roku dvielis Celtex Maxi Pull Time 135 Ø20 

vai ekvivalents 

Krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 2, iespiedums: 

mikro, platums: 19cm, garums: 135m, perforācija: 

450 loksnes, iepakojums: 6gab. 

31 
Industriālais papīrs Celtex SAVE PLUS 280 

2gab Ø26 vai ekvivalents 

Krāsa: balta (jauktas šķiedras), kārtas: 2, 

iespiedums: ir, platums: 24cm, garums: 280m, 

perforācija: 1000 loksnes, iepakojums: 2gab. EU 

Ecolabel, FSC pārtikas sertifikāts, dermatoloģiski 

pārbaudīts. 

32 
Roku dvielis Grite Super Maxi 300 Coreless 

Ø18 vai ekvivalents 

Bez serdes, krāsa: balta (100% celuloze), kārtas: 1, 

iespiedums: nav, platums: 20cm, garums: 300m, 

perforācija: 952 loksnes, iepakojums: 6gab. 

  ŠĶIDRĀS ZIEPES   
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Nr.p.k. Nosaukums Apraksts 

33 
Šķidrās krēmziepes EXTRA S Arielle vai 

ekvivalents 

Iepakojums: 5L. Krāsa: zila, aromāts: svaiguma. 

Augstas kvalitātes šķidrās krēmziepes roku un 

ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

34 
Šķidrās krēmziepes ar dozatoru EXTRA S 

Arielle vai ekvivalents 

Iepakojums: 500ml ar dozatoru. Krāsa: zila, 

aromāts: svaiguma. Augstas kvalitātes šķidrās 

krēmziepes roku un ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs 

kombinē sevī efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. 

Mīkstina ādu. Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai 

labvēlīgs pH. 

35 Šķidrās ziepes EWOL Prof S-B vai ekvivalents 

Iepakojums: 5L. Šķidras ziepes bez krāsas un 

smaržas, izmantošanai pārtikas aprites uzņēmumos. 

Gatavas lietošanai. Piemērotas visu veidu 

dozatoriem. Augstas kvalitātes šķidrās ziepes roku 

un ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

36  Šķidrās krēmziepes JŪSMA vai ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Krāsa: dzeltena, aromāts: 

svaiguma. Augstas kvalitātes krēmziepes biežai 

roku mazgāšanai jebkuros apstākļos, ķermeņa 

mazgāšanai, visu matu tipu mazgāšanai. Īpaši 

maigas un attīrošas ziepes, labi puto un viegli 

noskalojas, atjauno ādas lipīdu slāni. 

37 
 Šķidrās ziepes EWOL Prof Abricot vai 

ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Krāsa: oranža, aromāts: aprikozu. 

Augstas kvalitātes šķidrās ziepes roku un ķermeņa 

mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī efektīvu ādas 

tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. Līdzeklis 

bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

38 
 Šķidrās krēmziepes EXTRA S ĀBOLS vai 

ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Krāsa: zaļa, aromāts: ābolu. 

Augstas kvalitātes šķidrās krēmziepes roku un 

ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

39 
 Šķidrās krēmziepes EXTRA S Roze vai 

ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Krāsa: sarkana, aromāts: rožu. 

Augstas kvalitātes šķidrās krēmziepes roku un 

ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

40 
 Šķidrās krēmziepes EXTRA S Arielle vai 

ekvivalents 

 Iepakojums: 1L. Krāsa: zila, aromāts: svaiguma. 

Augstas kvalitātes šķidrās krēmziepes roku un 

ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

41  Šķidrās ziepes EWOL Prof S-B vai ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Šķidras ziepes bez krāsas un 

smaržas, izmantošanai pārtikas aprites uzņēmumos. 

Gatavas lietošanai. Piemērotas visu veidu 

dozatoriem. Augstas kvalitātes šķidrās ziepes roku 

un ķermeņa mazgāšanai. Sastāvs kombinē sevī 

efektīvu ādas tīrīšanu un aizsardzību. Mīkstina ādu. 

Līdzeklis bioloģiski sadalās. Ādai labvēlīgs pH. 

42 
 Šķidrās putu ziepes ķermenim un rokām HY 

FOAM 4gab vai ekvivalents 

 Krāsa: balta, Tilpums: 900ml. Iepakojumā: 4gab + 

4 rezerves uzgaļi/ pumpīši. Viens kārtridžs 

paredzēts 2250 dozām. Paredzētas turētājam: kods 

C92500; C92520. 

43  Šķidrās krēmziepes Dagne Prof vai ekvivalents 

 Iepakojums: 5L. Krāsa: balta, aromāts: alvejas. 

Augstas kvalitātes šķidrās krēmziepes roku un 

ķermeņa mazgāšanai. Satur ādu saudzējošu 

komponentu. Patīkama, maiga alvejas smarža. 

Ādai labvēlīgs pH. 
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44 
 Šķidrās ziepes Katrin Classic Head&Body ar 

pumpi vai ekvivalents 
 Tilpums: 1L. Krāsa: gaiši zila. 

  GAISA ATSVAIDZINĀTĀJI   

45 
 Smaku neitralizētājs ar izsmidzinātāju BUZIL 

G567 Buz Fresh Magic vai ekvivalents 

 Iepakojums: 600ml, pH 7-8. Iznīcina nepatīkamas 

smakas, atstāj patīkamu neuzbāzīgu ilgi noturīgu 

aromātu. Neitralizē nepatīkamās smakas un uzlabo 

gaisu daudzfunkcionālā pielietojumā, īpaši tualetes 

istabām, smēķētavām, ģērbtuvēm, dziedinātavām 

vai kulinārijas un viesnīcas telpās. Izmantojams 

tekstilizstrādājumiem. Efektīvs smaku apstrādei 

kuras cēlušās no tabakas dūmiem, pelējuma un 

dzīvniekiem. Nesatur propelantu. 

46 
 Gaisa atsvaidzinātājs V-FRESH Citrus Mango 

vai ekvivalents 

 Aromāts: citrusa un mango. Noturīgs aromāts līdz 

pat 30 dienām. Vectair V-Fresh var uzstādīt uz 

jebkuras cietas gludas virsmas (podi, pisuāri, flīzes, 

izlietnes, stikla pakešu logi) un jebkurā virzienā. 

Izmantojot integrēto piesūcekni var arī uzstādīt tā 

lai nebūtu redzams atsvaidzinātājs apmeklētājiem. 

Izmērs: 99 x 77mm. 

47 
Gaisa atsvaidzinātājs turētājiem SOLID R vai 

ekvivalents 

 Aromāts: citronzāles un eikalipta ēterisko eļļu. 

Augstas kvalitātes noturīgs aromāts līdz pat 30 

dienām. Turētājam nav nepieciešamas baterijas jo 

darbojas uz gaisa plūsmām. Viens gaisa 

atsvaidzinātājs piemērots līdz 170m3 platībai. 

Nesatur šķīdinātājus, propelantus un kaitīgus 

gaistošus savienojumus (VOCs). Izmērs: 104 x 

Ø54mm. 

48 
Gaisa atsvaidzinātājs turētājiem SOLID Apple 

Orchard vai ekvivalents 

 Aromāts: ābolu. Augstas kvalitātes noturīgs 

aromāts līdz pat 60 dienām. Turētājam nav 

nepieciešamas baterijas jo darbojas uz gaisa 

plūsmām. Viens gaisa atsvaidzinātājs piemērots 

līdz 170m3 platībai. Nesatur šķīdinātājus, 

propelantus un kaitīgus gaistošus savienojumus 

(VOCs). Izmērs: 104 x Ø54mm. 

49 
Gaisa atsvaidzinātājs AIR WICK White Flowers 

vai ekvivalents 
Tilpums: 240ml. 

50 
Gaisa atsvaidzinātājs AIR WICK Sparkling 

Citrus vai ekvivalents 
Tilpums: 240ml. 

51 Sausie gaisa atsvaidzinātāji 

Aromāts: Dažādi. Augstas kvalitātes noturīgs 

aromāts līdz pat 60 dienām. Turētājam nav 

nepieciešamas baterijas jo darbojas uz gaisa 

plūsmām. Viens gaisa atsvaidzinātājs piemērots 

līdz 170m3 platībai. Nesatur šķīdinātājus, 

propelantus un kaitīgus gaistošus savienojumus 

(VOCs). Izmērs: 104 x Ø54mm. Paredzēts 

norādītajiem turētājam. 

 

MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS  LĪDZEKĻI 

52 Grīdas mazgāšanas līdzeklis 

Koncentrēts sārmaina rakstura, putojošs, šķidrs 

līdzeklis, kas paredzēts jebkura veida cietajiem 

grīdas segumiem. No virsmas noņem dažāda 

rakstura netīrumus, nomazgā apavu atstātās melnās 

pēdas. Efektīvs jebkuras cietības un temperatūras 

ūdenī. Laba attaukošanas un mazgāšanas iedarbība, 

izžūstot neatstāj pēdas, nebojā aizsarg slāņus uz 

virsmām. Piemīt patīkama smarža. Tilpums no 1 
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līdz 10 litriem. Lietojams grīdas mazgāšanas 

mašīnās. 

53 Antibakteriāls grīdas mazgāšanas līdzeklis 

Mazgāšanas koncentrāts ar antibakteriālu iedarbību. 

Paredzēts jebkuru cietu virsmu ar ūdensizturīgu 

pārklājumu tīrīšanai, t.sk. metāla, krāsotām, kā arī 

no ūdens neizturīgiem segumiem ar aizsarg 

polimēriem un vaska slāni: linolejs, PVH, 

keramikas flīzes, marmors, granīts, dabīgais un 

mākslīgais akmens, gumija, lamināts, ar laku 

pārklāts parkets. Labi noņem eļļas un tauku 

netīrumus, putekļus un tml. Tilpums no 1 līdz 10 

litriem. 

54 Līdzeklis koka grīdu kopšanai 

Paredzēts sporta zāļu koka grīdu ikdienas kopšanai. 

Labi notīra netīrumus no grīdas virsmas, atjauno 

vaskojumu, piedod grīdai pretslīdes īpašības, veido 

aizsargslāni, kas atgrūž putekļus, nav lipīgs. 

Tilpums no 1 līdz 10 litriem. Lietojams grīdas 

mazgāšanas mašīnās. 

55 Putu noņemšanas līdzeklis 

Koncentrēts, paredzēts ātrai putu noņemšanai, kas 

paliek no citiem līdzekļu veidiem. Paredzēts 

lietošanai putekļu sūcējiem un ar mazgāšanas 

tehnikas palīdzību. Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

56 Emulsijas grīdas vasks 

Parketa, koka, linoleja, krāsotu grīdu kopšanai. 

Emulsijas vasks aizpilda grīdas pārklājuma 

mikroporas, veidojot aizsargslāni, līdz ar to 

paaugstina grīdas mehānisko un mitruma izturību, 

kā arī rada spīdumu. Izturīgs pret dezinfektantiem. 

Vaskotu grīdu drīkst mazgāt. Vecā emulsijas vaska 

slāņa noņemšanai speciāli līdzekļi nav 

nepieciešami. Tilpums no 500 ml līdz 5 litriem. 

57 Grīdas vasks 

Raksturojums: kopolimēru akrila sveķu, polietilēna 

vasku, mitrināšanas un izkliedēšanas reaģentu, 

plastifikatoru kompozīcija. Ārējais izskats: 

emulsija. Krāsa: pienbalta. Īpašības: Aromatizēts 

līdzeklis grīdas segumu pulēšanai. Tilpums 5 litri 

58 
Akmens virsmu kopšanas vasks uz polimēru 

bāzes 

Viegli uzklājams. Ļoti spīdīga un noturīga 

aizsargkārta. Universāls, jo piemērots kā 

vaskošanai, tā arī uzkopšanai. Aizklāj poras un 

tādējādi atvieglo ikdienas uzkopšanu un ir 

neslīdīgs. Piemērots pulēšanai ar pulējamajām 

mašīnām. Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

59 
Tīrīšanas līdzeklis grūti samitrināmām, 

impregnētām virsmām un grīdām 

No virsmas noņem dažāda rakstura netīrumus, 

nomazgā apavu atstātās melnās pēdas. Efektīvs 

jebkuras cietības un temperatūras ūdenī. Laba 

attaukošanas un mazgāšanas iedarbība, izžūstot 

neatstāj pēdas, nebojā aizsarg slāņus uz virsmām. 

Izmanto visu veidu virsmu mazgāšanai, piemīt 

patīkama smarža. Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

60 

Ģenerālās tīrīšanas- Sārmains ātras iedarbības 

mazgāšanas, vaska un grunts noņemšanas 

līdzeklis 

Notīra netīrumus, papēžu švīkas, eļļainus 

plankumus un vienlaicīgi mazgā. Paredzēts ūdens 

izturīgiem grīdu segumiem (PVC, linoleja,akmens, 

marmora, flīžu u.c.). Viegli notīra jebkura veida 

vasku  Tilpums no 500ml līdz 1 litram 
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61 Līdzeklis grīdas tīrīšanai un dezinfekcijai  

Pielietojums: šķidrs grīdu tīrītājs ar zemu putu 

līmeni un dezinfekcijas līdzeklis grīdas mazgāšanas 

mašīnām. Grīdu un plašu virsmu regulārai 

kopšanai. Tīra un spodrina grīdas vienlaicīgi. Satur 

vasku. Neputo. Piemērots grīdas mazgāšanai gan ar 

rokām, gan ar grīdas mazgājamajām mašīnām. 

Aromatizēts. Sastāvs: virsmaktīvās vielas, 

dezinfekcijas vielas, šķīdinātāji, palīgvielas, 

krāsvielas un aromatizētājs. Satur: dezinfekcijas 

līdzekli (Benzalkonija hlorīds), nejonu 

virsmaktīvās vielas <5%, nātrija hidroksīdu, 

tetranātrija etilēndiamīntetraacetātu, smaržvielas. 

Tilpums 1-10 litri. 

62 Porainu virsmu impregnants 

Pielietojams porainu virsmu impregnēšanai un 

absorbējoša akmens virsmām, piemērots pulētām, 

gludām dabīgā akmens grīdām, granīta, gneisa, 

marmora, gabro un kaļķakmenim. Aiztur eļļas un 

taukvielu iekļūšanu apstrādātajā virsmā. Ilglaicīga 

aizsardzība pret traipu rašanos. Atvieglo ikdienas 

uzkopšanu un neizmaina grīdas izskatu. 

63 Sanitārtehniskā aprīkojuma tīrīšanas līdzeklis 

Želejveida līdzeklis, kas mazgā un noņem rūsas 

traipus, kaļķakmens nogulsnes, saudzē emaljas 

pārklājumus. Līdzeklim piemīt baktericīdas spējas, 

novērš nepatīkamas smakas. Pudele ar izliektu 

korķa uzgalīti (snīpīti), kas nodrošina piekļūšanu 

vertikālām un slīpām virsmām. Tilpums no 750ml 

līdz 1 litram. 

64 Krēms dažādu virsmu tīrīšanai 

krēms kāpņu telpu sienu, palodžu, durvju, 

pakāpienu, tualetes telpu izlietņu, tualetes podu, 

flīžu, stikla, emaljētu virsmu, izlietņu krānu 

tīrīšanai. Paredzēts saudzīgai dažāda veida virsmu 

tīrīšanai un nerada skrāpējumus. Aromatizēts. 

Sastāvs: anjonu virsmaktīvās vielas 5-15%, nejonu 

virsmaktīvās vielas <5%, konservants (1,2-

benzisothiazolin-3-one), smaržvielas. 500 ml 

65 Līdzeklis trauku mazgāšanai ar rokām 

Līdzeklis trauku mazgāšanai ar rokām skolās, 

bērnudārzos visa veida traukiem. ph neitrāls. 

Lideks D vai analogs. Tilpums  1 -5 litri. 

66 Līdzeklis tualetes podu tīrīšanai 

Efektīvs un ekonomisks līdzeklis tualetes podu 

tīrīšanai. Šķīdina urīnvielas akmeni, iznīcina 

baktērijas 5 minūtēs. Lideks WC vai analogs. 

Tilpums 1 litrs 

67 Līdzeklis tualetes podu tīrīšanai 

Profesionāls tualetes podu tīrītājs ar hloru, noņem 

rūsu, dezinficē un atsvaidzina, lietojams tieši WC 

podos. Tytan WC vai ekvivalents. Tilpums 750ml. 

68 Tīrīšanas līdzeklis tualetes podam  

Pielietojums: līdzeklis tualetes podu mazgāšanai. 

Higiēniski apstrādā, likvidē netīrumus, iznīcina 

mikroorganismus, novērš nepatīkamus aromātus. 

Iepakojuma specifika: pudeles ar speciālu korķīti, 

kas apgrūtina piekļuvi to saturam. Sastāvs: 

dezinfekcijas līdzeklis (hlorūdeņražskābe), nejonu 

virsmaktīvās vielas <5%, katjonu virsmaktīvās 

vielas <5%, smaržvielas. Tilpums 1 litrs. 

69 
Līdzeklis rūsas un kaļķakmens noņemšanai no 

tualetes podiem un izlietnēm  

Pielietojums: koncentrēts gēls kaļķakmens un rūsas 

noņemšanai no tualetes podiem un izlietnēm. Ir 

pielietojams tualetes podu, izlietņu un flīžu 

mazgāšanai. Aromatizēts. Sastāvs: dezinfekcijas 

līdzeklis, nejonu virsmaktīvās vielas <5%, katjonu 

virsmaktīvās vielas <5%, smaržviela. Tilpums 

750ml. 
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70 Veļas pulveris 

Pielietojums: veļas pulveris, piemēroti dažādu 

audumu struktūru (kokvilnas, sintētiskie u.c. 

audumi) un dažādu audumu krāsu mazgāšanai. 

Lietojams apģērbu mazgāšanai gan ar rokām, gan 

ar mazgājamajām mašīnām. Veļas pulveris 

piemērots lietošanai cietā ūdenī. Palīdz likvidēt pat 

ļoti noturīgus traipus, aromatizēts. Satur piedevas, 

kuras novērš kaļķakmens veidošanos. Izmantojams 

dažādā ūdens temperatūrā (30ºC, 40ºC, 60ºC un 

95ºC). Sastāvs: ar paaugstinātu enzīnu (bio) saturu 

pastiprinātai traipu likvidēšanai. Satur vielas, kas 

veicina traipu likvidēšanu. Satur nepatīkamo 

smaržu neitralizētāju. Satur: ceolītus 5-15%, 

anjonu virsmaktīvās vielas <5%, nejonu 

virsmaktīvās vielas <5%, ziepes <5%, fermentus 

<5%, smaržvielas. Svars 2 kg 

71 Ekstra tīrīšanas līdzeklis 

Uz citrusa augļu ekstraktu bāzes izgatavots šķīdums 

grūti tīrāmu – tauku, eļļas, līmes u.c. traipu 

noņemšanai no keramikas, porcelāna, alumīnija, 

nerūsējošā tērauda un nekrāsotu plastmasas 

izstrādājumu virsmām. Tilpums 200ml. 

72 Pirts lāvas tīrāmais līdzeklis 

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis. Pirts 

mazgāšanas līdzeklis, piemērots arī pirts 

aprīkojuma mazgāšanai. Tilpums 500ml -1000ml. 

73 
Mazgāšanas līdzeklis grīdas mazgājamām 

mašīnām Starcher 

Neputojošs grīdas mazgājamais līdzeklis, kas tīra 

noturīgu eļļu, tauku, kvēpu un minerāļu radītus 

traipus no cietām un ekastīgām grīdām ar Ph 12,2. 

Iepakojums 5l. 

74 
Trauku mazgājamais līdzeklis trauku 

mazgājamām mašīnām - tabletes 

 Apvienotas 10 spēcīgas funkcijas, kas ļauj 

nomazgāt visgrūtāk likvidējamos traipus. Grūti 

likvidējamu traipu nomazgāšana,trauku sadalīšana, 

mērcēšana, tējas traipu likvidēšana, Īpašs 

mirdzums.       Mašīnas aizsardzība pret 

kaļķakmens nogulsnēm,stikla aizsardzība, sudraba 

aizsardzība , PowerBoost funkcija 

Iepakojumā 56- 60 tabletes 

75 
Atkaļķotājs veļas mazgājamām mašīnām, trauku 

mazgājamām mašīnām 

 Piemērots trauku mazgājamām un veļas 

mazgājamām mašīnām. Tilpums 5L 

76 Tabletes kafijas aparāta tīrīšanai 

.Ikdienas tīrīšanas līdzeklis tablešu formā 

automatizēto espresso kafijas aparātu tīrīšanai. 

Tabletes satur oksidētājus, kas nodrošina efektīvu 

trapu tīrīšanu. 

Novērš un likvidē kaļķakmens nosēdumus. Nesatur 

smaržvielas. Ātri šķīst ūdenī. 

77 

Mazgāšanas un kopšanas līdzeklis grīdu 

segumiem sporta zālēs   

ĪPAŠI augstas koncentrācijas mazgāšanas un 

kopšanas līdzeklis BUZIL HC20 Garuda (12. ) vai 

ekvivalents, pH 8,2-9,2. Neputojošs, ar svaiguma 

aromātu. Ikdienas un intensīvas tīrīšanas līdzeklis 

kurš veido aizsargslāni. Speciāli piemērots PVC, 

gumijas, linoleja, parketa un betona grīdām. Īpaši 

rekomendēts sportya zālēs grīdu segumiem. Testēts 

un sertificēts FMPA DIN 18032/2 grīdām sporta 

nodarbībām. Mazgā un kondicionē. Ātri žūst. 

Veido vienmērīgu aizsarg slāni. Neslīdīgs. 

Antistatisks. Aizsargā no papēžu, apavu 

nospiedumiem un atgrūž netīrumus. Piemērots 

tīrīšanai ar kombinēto mašīnu un vien diska 

mašīnu. Piemērots lietošanai ar izsmidzināšanu. 

Piemērots pulēšanai ar liela ātruma mašīnu.  
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78 Šķidrums piena sistēmas tīrīšanai 

Tīrīšanas līdzeklis kafijas un espresso automātu 

piena sistēmas skalošanai. Šis līdzeklis piemērots 

automātiskā piena putotājā, tvaika sprauslu, piena 

tvertņu un piena sistēmu tīrīšanai espresso kafijas 

automātos. Likvidē piena nogulsnes. Cirkulē caur 

piena putotāju un atvieglo tīrīšanu. 

 
MĒBEĻU UN PAKLĀJU KOPŠANAS LĪDZEKĻI 

79 Mēbeļu kopšanas līdzeklis 

Tīra pulētu, lakotu, plastmasas un matētu mēbeļu 

virsmas, kā arī padara tās spīdīgas, piemīt 

antistatiskās īpašības. Līdzeklis gatavs lietošanai. 

Aerosols. Tilpums  min 300 ml. 

80 
Mīksto grīdas un paklāju segumu tīrīšanas 

līdzeklis 

Paredzēts nebalējošu, ūdens izturīgu tekstila 

šķiedru izstrādājumu, sintētisku paklāju un mēbeļu 

pamata tīrīšanai, kas atrodas birojos un viesnīcas 

sabiedriskajās telpās. Tilpums 500ml līdz 1 litram. 

  
STIKLU UN SPOGUĻU TĪRĪŠANAS 

LĪDZEKLIS 
  

81 Līdzeklis logu, stikla un spoguļu tīrīšanai 

Paredzēts logu, stikla un spoguļu tīrīšanai Tīrošs, 

spodrinošs līdzeklis, efektīvi notīra tauku traipus, 

pirkstu nospiedumus, neatstāj svītras. Koncentrāts. 

Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

82 
Līdzeklis logu, stikla un spoguļu tīrīšanai ar 

izsmidzinātāju 

Pielietojums: šķidras konsistences, koncentrēts 

tīrīšanas līdzeklis logu un spoguļu mazgāšanai un 

spodrināšanai. Piešķir mirdzumu un satur silikonu, 

kas palīdz uz ilgstošu laiku saglabāt stikla virsmas 

tīras. Sastāvs: šķīdinātājs, virsmaktīvās vielas, 

palīgvielas. Satur: anjonu virsmaktīvās vielas <5%, 

smaržvielas. Tilpums 520-1000 ml 

83 
Stiklu tīrīšanas līdzeklis (iepakojumā atkārtotai 

uzpildīšanai) 

Pielietojums: šķidras konsistences, koncentrēts 

tīrīšanas līdzeklis logu un spoguļu mazgāšanai un 

spodrināšanai. Piešķir mirdzumu un satur silikonu, 

kas palīdz uz ilgstošu laiku saglabāt stikla virsmas 

tīras. Sastāvs: šķīdinātājs, virsmaktīvās vielas, 

palīgvielas. Satur: anjonu virsmaktīvās vielas <5%, 

smaržvielas.  Tilpums 750 ml. 

84 Delikātu stikla virsmu tīrīšanas putas 

Stikla, LCD,TFT, PLASMA virsmu tīrīšanai, 

antistatiska iedarbība, nesatur alkoholu, tilpums 

400ml 

  
SANITĀRO MEZGLU APRĪKOJUMA 

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI 
  

85 WC bloks ar želeju 

WC bloks ar aromatizētu želeju, paredzēts 

piestiprināšanai pie poda malas, dezinficē, 

nodrošina ar pastāvīgu svaigu aromātu un 

higiēnisku tīrību. Tilpums no 55ml. 

86 WC bloka želeja (nomaiņa) 

WC bloka aromatizēta želeju nomaiņa, kas 

paredzēta iepriekš minētā (85. pozīcijas) WC bloka 

iepildīšanai. Želeja dezinficē, nodrošina patīkamu 

smaržu. Tilpums no 55ml. 

87 
Fosforskābi saturošs želejveidīgs sanitāro telpu 

tīrīšanas līdzeklis 

Aromatizēts, paredzēts higiēniskai tīrīšanai,  

piemērots visu pret skābi noturīgu virsmu un 

materiālu tīrīšanai. Efektīvi notīra kaļķa, urīna, 

rūsas, katlakmens, dubļu, tauku un ziepju 

nogulsnes, lieliski tīra arī hroma un tērauda 

virsmas. Koncentrāts. Koncentrētam produktam ir 

antibakteriāla iedarbība. Tilpums no 1 līdz 10 

litriem. 
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88 WC tīrīšanas līdzeklis 

Dezinficējošs un dezodorējošs līdzeklis bieži 

izmantojamām tualetēm, iznīcina nepatīkamu 

smaku tualetē. Koncentrāts ar ilgstošu iedarbību, 

atgrūž urīnu, ūdeni, dzelzi, kaļķus un netīrumus. 

Neveidojas urīnakmens un netīrumu nogulsnes, kā 

arī pazūd nepatīkamas smakas. Tilpums no ne 

mazāk kā 750 ml. 

89 Notekcauruļu attīrīšanas līdzeklis 
Paredzēts kanalizācijas cauruļu tīrīšanai. Tilpums 

min. 500ml. 

  DEZINFEKTANTI   

90 Pelējuma un miltrasas tīrīšanas līdzeklis 

Sārmu izturīgu virsmu un āra grīdu tīrīšanai. 

Piemērots akmenim, betonam, kokam, šīferim, 

ķieģelim. Viegli noņem pelējumu, miltrasu un 

netīrumus. Īpaši piemērots cieto sporta gumijas 

segumu tīrīšanai, piemēram, tenisa kortos. Dziļi 

iztīra poras. Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

91 
Dezinfekcijas līdzeklis gatavs lietošanai uz 

spirta bāzes 

Ātrai aprīkojuma, gumijas zābaku un virsmu 

dezinfekcijai pārtikas rūpniecībā. Piemērots grūti 

aizsniedzamām virsmām un objektiem. Ātri 

iedarbojas un nožūst. Plašs mikro biocīdu spektrs. 

Baktericīds un fungicīds. Piemērots traipu tīrīšanai. 

Tilpums no 1 līdz 10 litriem. 

  MINERĀLMĒSLOJUMS AUGIEM 

92 Minerālmēslojums augiem Koncentrāts. Tilpums 500ml līdz 1 litram. 

93 Minerālmēslojums skujkokiem Granulēts 

94 Minerālmēslojums augiem, rozēm Granulēts 

  ROKU KRĒMS   

95 Roku krēms 
Viegli uzsūcošs. Ādu mīkstinošs krēms rokām. 

Tilpums 75ml līdz 100 ml. 

  ATKRITUMU TVERTNES   

96 Atkritumu tvertne ar vāku 
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida vāku. 

Tilpums no 9 līdz 10 litriem. 

97 Atkritumu tvertne ar vāku 
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida vāku. 

Tilpums 15 litri. 

98 Atkritumu tvertne ar vāku 
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida vāku. 

Tilpums 25 litri. 

99 Papīrgrozs 

Kantains, izgatavots no videi draudzīga PP 

materiāla,  tilpums 25l, izmērs: augstums 38cm, 

platums 32cm. 

  ATKRITUMU MAISI   

100 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 20 l., 

biezums 9-10 mkr. Rullī ne mazāk kā 20 gab. 

101 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, caurspīdīgi, tilpums 24-30 l., 

biezums 8-9mkr. Rullī ne mazāk kā 20 gab. 

102 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 35-40 l, 

biezums 30-35 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab. 

103 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 50-55 l, 

biezums 50 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab. 

104 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 100 l, 

biezums 50-65 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab. 

105 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 150 l, 

biezums 40-80 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab. 

105 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 200 l, 

biezums 40-55 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab. 

107 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā tilpums 250 l, 

biezums 40-55 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab. 
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108 Atkritumu maisi 
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā tilpums 300 l, 

biezums 50-65 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab. 

  DRĀNAS, LUPATAS, SŪKĻI   

109 Grīdas lupata 

Universāla grīdas lupata, 80% kokvilnas. Viegli 

absorbē slapjumu. Platums – 50 cm, garums no 60 

cm līdz 1 m. 

110 Saimniecības drāna 

Materiāls – kokvilnas vai viskozes šķiedra. Visa 

veida virsmu sausai un slapjai uzkopšanai. Izmērs 

ne mazāk kā 38x38 cm. 

111 Uzsūcošās lupatiņas 
Mitruma uzsūcošas lupatiņas. Izmērs ne mazāk kā 

18x18 cm, dažādas krāsas. Iepakojumā 3 gab. 

112 Putekļu lupatiņas 
Viegli absorbē putekļus. Izmērs ne mazāks par 

35x35 cm.  

113 Putekļu slotiņas 
Izgatavota no elektrizējoša materiāla, kas viegli 

pievelk putekļus. Garums ne mazāk kā 60 cm. 

114 Švammes ar abrazīvu 

Sūklis tīrīšanai bultas formā, ar ērtu satveršanas 

vietu. Iepakojumā 2 gab. Izmērs ne mazāks kā 

16x6cm. 

115 Švammes ar abrazīvu 

Trauku mazgāšanas sūkļi, paredzēti trauku un citu 

neskrāpējamu virsmu tīrīšanai, viegli uzsūc 

mitrumu. Iepakojumā 10 gab. Izmērs ne mazāks 

par 8x5x3 cm. 

116 Mopi 
Mops ar standarta vītni, bārkstains, kokvilna. 

Izmēri vai svars 100, 250, 280, 300 gr. 

  CITAS PRECES   

117 Skudru iznīcināšanas līdzeklis, 500 gr 

Sastāvs: Cipermetrīns: 1% Pulveris skudrām. Ātras 

iedarbības līdzeklis visu veidu skudru 

iznīcināšanai. Izmanto sausā vai šķaidītā veidā. 

Līdzekli pielieto iekštelpās, dārzos , siltumnīcās un 

uz akmens celiņiem. Pulveri izbirdina vai uzlej 

atšķaidītu uz skudru takām vai uz to pūžniem. 

Pulverveidā līdzekli izmanto ar aprēķinu 10g uz 1 

m². Lietojot līdzekli šķidrā veidā pagatavo 2% 

šķīdums ( 20g atšķaida ar 1 l ūdens). 

118 
Lapseņu iznīcināšanas līdzeklis, aerosols, 500 

ml 

Līdzeklis lapseņu un iršu iznīcināšanai. Aktīvās 

vielas: Piperonilbutoksīds: 5 g/kg Tetrametrīns: 2,5 

g/kg Deltametrīns (ISO): 0,15 g/kg 

Līdzeklis lapseņu un to pūžņu iznīcināšanai. Ļoti 

efektīvs aerosols laukumu un virsmu apstrādei, 

lapseņu un to pūžņu likvidēšanai. Efektīva 

smidzinātāja sprausla ļauj trāpīt atsevišķam 

kukainim ar lielu aktīvās vielas devu pat no 5 m 

attāluma. Lielās insekticīda izvades dēļ piemīt 

acumirklīga un spēcīga dzesējoša iedarbība, kas 

samazina insektu kustīgumu.  

119 Biokompostētājs, 100 gr 

Lietošanas mērķis: dārza un virtuves atkritumu ātra 

kompostēšana, vienlaikus iznīcinot kompostā 

patogēnos mikrobus; zāģu skaidu sadalīšana; 

sausās tualetes satura sadalīšana un smakas 

novēršana. Iedarbība: BIO KOMPOSTĒTĀJS 

aktīvi veic organisko vielu noārdīšanu aerobos un 

anaerobos apstākļos dažādos temperatūras režīmos. 

Pateicoties lielai mikroorganismu dažādībai 

preparātā, tas ir efektīvs plašā pH diapazonā: 6,5-

8,0. Bioloģisko sadalīšanās procesu sākumā 

termofīlo mikroorganismu ietekmē masa sakarst 

līdz 60oC, pastiprināti sāk noārdīties celulozi 

saturošie savienojumi, iet bojā nezāļu sēklas un 

slimību dīgļi. Celulozes sadalīšanās produkti tālāk 
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veicina citu mikroorganismu darbību, kas 

pastiprināti noārda olbaltumvielas un pārvērš 

organisko slāpekli vienkāršākā, augiem 

izmantojamā formā. Ja tiek ievēroti kompostēšanas 

nosacījumi, parasti BIO KOMPOSTĒTĀJA 

daudzveidīgie mikroorganismi 18oC temperatūrā 

un augstākā pabeidz savu darbību mēneša laikā. 

Komposta sākotnēji zaļā krāsa kļuvusi tumši brūna. 

Tajā iznīcināti augu slimību izraisītāji, nezāļu 

sēklas. Komposts ir irdens, ar neitrālam tuvu pH, 

un svaigas zemes smaržu, ko izdala tajā esošās 

aktinomicētes. 

120 Uzkopšanas ratiņi  EUROMOP TOP RIL 

Plastmasas spaiņi zils un sarkans, tilpums 2x 15 

litri. Papildus spaiņi zils un sarkans, tilpums 2x 6 

litri. Atkritumu maisu turētājs 120 litru maisam. 

Sānos slotas turētājs- 2 gb. Rāmis no metāla. 

Izmērs: 850x610x1000h.  

121 
Rezerves lentas Velcro mopa turētājam 

DUOTEX 
Iepakojums: 2gab, mopa turētājam 40, 60 cmcm. 

122 Vienreizlietojamās plastmasas glāzes 

Vienreizlietojamās glāzes 80 ml, izgatavotas no PS 

vai PP. Paredzētas aukstiem un karstiem karstiem 

dzērieniem. Maksimālā pielietošanas temperatūra + 

80`C. Iepakojumā 100 gab. 

123 Plastmasas šķīvji  

Vienreizlietojamie plastmasas trauki, izgatavoti no 

PS vai PP. Paredzēti karstiem un aukstiem 

ēdieniem. Maksimālā pielietošanas temperatūra + 

80`C. Iepakojumā 100 gab, ø16,5cm 

124 Papīra šķīvji 

Vienreizlietojamie papīra šķīvji. Paredzēti aukstiem 

un karstiem produktiem. Ø 18cm- Ø 26 cm. 

Iepakojumā 100 gab. 

125 Vienreizlietojamās plastmasas glāzes 

Plastmasas glāzes 200ml, izgatavotas no PS vai PP, 

iepakojumā 100gab. Paredzētas aukstiem un 

karstiem dzērieneim. 

126 Klozetpoda sēdekļu tīrīšanas līdzeklis 

Tilpums 475ml. Klozetpoda sēdekļu tīrīšanas 

līdzeklis sniedz apmeklētājiem papildu drošības 

sajūtu. Lai iegūtu higiēniskāku klozetpoda sēdekli, 

uzsmidziniet nedaudz līdzekļa uz tualetes papīra 

loksnes un notīriet sēdekļa virsmu. Viegli lietojami 

un nodrošina labu roku higiēnu visiem lietotājiem. 

•Ļoti efektīvs dezinfekcijas līdzeklis pret dažādiem 

mikrobiem •Komforts: viegli uzklājams, neatstāj 

atliekas un palīdz neitralizēt smaržas. Hermētiski 

noslēgta pudele ar vienreizējas lietošanas sūknīti 

nodrošina labu higiēnu un samazina 

šķērspiesārņojuma risku •Pēc satura izlietošanas 

pudele saplacinās, tādējādi samazinot atkritumu 

rašanos. Paredzēts norādītajam turētājam. 

127 

Ekoloģisks universāls tīrīšanas līdzeklis 

VEGAN LEBEN Veganer Sensitiv vai 

ekvivalents 

 Tilpums: 1L. Veģetārs, organisks un universāls 

tīrīšanas līdzeklis grīdām un citām virsmām, kā 

piemēram, keramikas, stikla, linoleja, metāla, koka, 

plastikas, flīžu un akmens laminātiem. Piemērots 

cilvēkiem ar jūtīgu ādu. Dozēšana: 25 ml līdzeklis 

uz 5 litriem ūdens. Sastāvdaļas: >30 % ūdens; 5-15 

% cukura virsmaktīvās vielas (nejonu virsmaktīvās 

vielas), <5 % augu ziepes (anjonu virsmaktīvās 

vielas), citrāts, glicerīns, etanols, nātrija 

hidrogēnkarbonāts, dabīgas smaržvielu eļļas. 100 

% no sastāvdaļām ir dabīgas izcelsmes.  
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128 

Šķidrās ekoloģiskas ziepes ar dozatoru 
VEGAN LEBEN Rose ar olīveļļu vai 

ekvivalents 

Tilpums: 300ml. Maigas, barojošas bioloģisko augu 

ziepes, roku mazgāšanai un ķermeņa kopšanai ar 

rožu aromātu. 

129 
Ekoloģisks veļas mazgāšanas līdzeklis 

VEGAN LEBEN Color vai ekvivalents 

Tilpums: 1,5L. Paredzēts 20 mazgāšanas reizēm. 

Līdzeklis krāsainam apģērbam bez balinātāja. 

Mazgāšanai 30°C, 60°C, 95°C grādos. Līdzeklis 

nav piemērots vilnas un zīda apģērbu mazgāšanai! 

Sastāvdaļas: >30 % ūdens; 5-15 % augu eļļas 

ziepes, cukura virsmaktīvās vielas, citrāts; <5 % 

soda, alkohols (etanols), glicerīns, dabīgas 

smaržvielu eļļas, citral, limonene. 100 % no 

sastāvdaļām ir dabīgas izcelsmes. Vegan Leben 

sastāvā nav fosfātu, sintētisku smaržu un 

konservantu, ģenētiski modificētu vielu, hlora. 

Galvenā sastāvdaļa ir maigas ziepes, kas iegūtas no 

ekoloģiski audzētu augu eļļām, ko apstiprina 

Eiropas Eko sertifikāts. 

130 Sausie gaisa atsvaidzinātāji 

Izmērs: 104 x Ø54mm.  Augstas kvalitātes noturīgs 

aromāts.  Nesatur šķīdinātājus, propelantus un 

kaitīgus gaistošus savienojumus (VOCs). 

- Nesatur kaitīgos propelentus* 

- Nav nepieciešamas baterijas 

- Sub-mikronu tehnoloģija 

- Pakāpeniski izgarojošs (aromāta notis izgaro 

pakāpeniski, pateicoties keramikas kapsulai ar 

smaržas kodolu) 

- Sastāv tikai no trīs daļām – vienkārša tehnoloģija. 

- Bez šķidruma, bez noplūdes riska, nav  kaitīgs 

- Videi draudzīgs, organisks, bioloģiski noārdāms 

un pārstrādājams, ir drošs lietošanai sabiedriskās 

vietās. 

- Smaržas viļņi izgaro pakāpeniski. 

Pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegt ražotāja 

produktu lapu, sertifikātus. 
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3. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31, noteikumiem 

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais – finanšu piedāvājums ir pieejams MS EXCEL failā, kas atrodas pircēja profila 

sadaļā “Publiskie iepirkumi”  

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2018 
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4. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31, noteikumiem 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 

1. Pretendenta nosaukums:   

Reģistrēts Komercreģistrā:   

ar Nr.   

Pretendenta pieredze: 

Nr.p.k. Preču nosaukums  Līguma izpildes periods 
Līguma summa EUR 

bez PVN 

Pircēja 

nosaukums, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

1.   
  

2.   
  

3.   
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5. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31, noteikumiem 

/LĪGUMA PROJEKTS/ 

LĪGUMS Nr. 13-2/______-2018 

par saimniecības un higiēnas preču piegādi 

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, turpmāk – Pircējs, tās izpilddirektora 

p.i. Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada priekšsēdētāja M. Bojāra 

2018. gada 13. marta rīkojuma Nr. 2-24/144 pamata, no vienas puses, un 

___________, reģ. Nr. _____________, turpmāk – Pārdevējs, tās _____________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti “Puses” un katrs 

atsevišķi “Puse”, 

pamatojoties uz iepirkuma “Saimniecības un higiēnas preču piegāde”, identifikācijas 

Nr. MND 2018/31 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam dažāda veida 

saimniecības un higiēnas preces (turpmāk – Preces), kuru nosaukums un cenas norādītas 

Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (turpmāk – 1. pielikums). 

1.2. Pircējs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citas saimniecības un higiēnas preces, kuru 

nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt. Šādām Precēm Pārdevējs 

piemēro atlaidi ___ % (________ procenti) apmērā no Pārdevējā tirdzniecības vietā 

(veikalā vai elektroniskajā katalogā Pārdevēja tīmekļvietnē) piedāvātās cenas.  

2. Preču piegādes kārtība 

2.1. Pircējs pasūta Preces pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot Pārdevējam 

pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi 

__________________ un telefoniski informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu, 

zvanot uz tālr. Nr. __________, vai pasūtot Preces Pārdevēja elektroniskajā katalogā 

____________, norādot: 

2.1.1. Preču nosaukumu; 

2.1.2. Preču daudzumu; 

2.1.3. Preču piegādes vietas adresi; 

2.1.4. citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju. 

2.2. Pieprasījumu drīkst veikt Līguma 2.12. punktā pilnvarotās personas.  

2.3. Ja Līguma 2.12. punktā pilnvaroto personu sarakstā Pircējam ir nepieciešams veikt 

izmaiņas, Pircējs informē Pārdevēju, nosūtot Līguma 2.13. punktā minētajai Pārdevēja 

kontaktpersonai e-pastu par izmaiņām pilnvaroto personu sarakstā. Izmaiņas pilnvaroto 

personu sarakstā stājas spēkā dienā, kad Pircējs ir šajā punktā noteiktā kārtībā 

informējis Pārdevēju. 

2.4. Visa elektroniskā vai rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darbdienā, 

ja tā nosūtīta uz Līguma 2.1. punktā norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi no 

pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00.  

2.5. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircēja Pieprasījumā norādītajā adresē 3 (trīs) 

darbdienu laikā no Pieprasījuma nosūtīšanas dienas, izmantojot savu transportu un 

darbaspēku. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi katru nedēļu darbdienās – no 

pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00, piektdienās laikā no 

plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00.  

2.6. Konkrētu Preču piegādes laiku Pārdevējs rakstiski vai telefoniski saskaņo ar Pircēja 

pārstāvi pirms Preču piegādes.  
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2.7. Pārdevējs nodod Preces Pircējam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā tiek norādīts 

piegādāto Preču nosaukums, daudzums, vienas vienības cena euro, kopējā cena euro 

bez PVN, atlaide (ja piemērojama), PVN likme un kopējā cena ar PVN. 

2.8. Pārdevējs nodrošina, ka Līguma 2.12. punktā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegti 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noformēti Preču 

pavadzīmes – rēķina 2 (divi) eksemplāri (viens eksemplārs – Pārdevējam, otrs 

eksemplārs – Pircējam). Preču pavadzīmē – rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. 

Pircējs neapmaksā nepareizi noformētu Preču pavadzīmi – rēķinu. 

2.9. Pircējs veic piegādāto Preču atbilstības Līguma noteikumiem pārbaudi 3 (trīs) darbdienu 

laikā no Preču piegādes dienas. Ja Pircējam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai 

neatbilstību Līguma noteikumiem, Pircējs sagatavo defektu aktu un nekavējoties nosūta 

to Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi. Pārdevējs apmaina Līguma noteikumiem 

neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm 2 

(divu) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 2 

(divu) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz 

Pircējam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības vai apmainīt Līguma 

noteikumiem neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem 

atbilstošām Precēm. Izdevumi par neatbilstošu Preču apmaiņu pret kvalitatīvām un 

Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm jāsedz Pārdevējam un tas nedod tiesības uz 

Preču piegādes termiņa pagarinājumu. 

2.10. Ja Pārdevējs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.9. punktā norādītajā termiņā neapmaina 

Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem 

atbilstošām Precēm, Pircējs ir tiesības samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, 

kas sedz neatbilstošo Līguma noteikumiem piegādāto Preču defektu novēršanas vai 

Preču vērtības izmaksas, ieturot to no Pārdevējam veicamās samaksas. 

2.11. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai 

bojāšanās risku līdz rēķina parakstīšanas brīdim. 

2.12. Piegādes adreses un pilnvarotās personas no Pircēja puses: 

2.12.1. Mārupes Mūzikas un mākslas skola – Dace Štrodaha, Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolas direktore, tālrunis +371 26556692, e-pasts 

muzika.marupe@marupe.lv un Inta Gailīte, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

saimniecības pārzine, tālrunis: +371 26542077; e-pasts: mazagilde@inbox.lv; 

2.12.2. Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29 un Konrādu ielā 5, Mārupe, Mārupes 

novads – Artis Dreimanis, Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes 

vadītājs, tālrunis: +371 20002818, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv un 

Valdis Kārkliņš, Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes nekustamā 

īpašuma pārvaldnieks, tālrunis: +371 25728371, e-pasts: 

valdis.karklins@marupe.lv; 

2.12.3. Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads – Jānis 

Gūtmanis, Mārupes novada Domes saimniecības pārzinis, tālrunis: 

+371 29164897, e-pasts: janis.gutmanis@marupe.lv 

2.12.4. Mārupes novada Pašvaldības policija, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads 

– Juris Jēkabsons, Mārupes novada Pašvaldības policijas priekšnieks, tālrunis: 

+ 371 67933400, e-pasts: jekabsonsjuris@inbox.lv; 

2.12.5. Mārupes pamatskola, Viskalnu ielā 7, Tīraine, Mārupes novads  Inga Jātniece, 

Mārupes pamatskolas direktora vietniece saimnieciskajā darbā, tālrunis: 

+371 28646072, e-pasts: j_inga@inbox.lv; 

2.12.6. Mārupes pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestāde “Tīraine”, Viskalnu ielā 3, 

Tīraine, Mārupes novads; Inga Jātniece, Mārupes pamatskolas direktora 

vietniece saimnieciskajā darbā, tālrunis: +371  28646072, e-pasts: 

j_inga@inbox.lv; 

mailto:muzika.marupe@marupe.lv
mailto:mazagilde@inbox.lv
mailto:artis.dreimanis@marupe.lv
mailto:valdis.karklins@marupe.lv
mailto:janis.gutmanis@marupe.lv
mailto:jekabsonsjuris@inbox.lv
mailto:j_inga@inbox.lv
mailto:j_inga@inbox.lv
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2.12.7. Mārupes Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”, Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes 

novads; Kristaps Valdmanis, Mārupes Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Lienīte” vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālrunis 

+371 26548524, e-pasts: mlienite@marupe.lv un Biruta Antoneviča, Mārupes 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” vadītāja, tālrunis: +371 26554922, e-pasts: 

mlienite@latnet.lv; 

2.12.8. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads; Jānis Leimanis, 

Mārupes vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālrunis 

+371 29164733, e-pasts: marupesvskola@parks.lv un Jānis Lagzdkalns, 

Mārupes vidusskolas direktors, tālrunis: +371 29481045, e-pasts: 

marupejanis@inbox.lv; 

2.12.9. Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads – 

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Svētiņš, tālrunis: 

+371 29282110, e-pasts: jmsk@inbox.lv; 

2.12.10. Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēka, Mazcenu aleja 33/3, 

Jaunmārupe, Mārupes novads – Inta Šalme, Mazcenas bibliotēkas vadītāja, 

tālrunis: +371 67933422, e-pasts: biblioteka@marupe.lv; 

2.12.11. Dienas centrs “Švarcenieki”, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads – 

Gatis Vācietis, dienas centra “Švarcenieki” sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem, tālrunis: +371 29594004, e-pasts: 

gatis.vacietis@gmail.com; 

2.12.12. Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads –  Skultes 

sākumskolas direktore Gaļina Ģrizāne, tālrunis: +371 26023000, e-pasts: 

galinagrizane@inbox.lv. 

2.12.13. Mārupes kultūras nams, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads – Ineta 

Jurdža, Mārupes Kultūras nama saimniecības pārzine, tālrunis: 

+371 29793743, e-pasts: inetajurdza@inbox.lv. 

2.12.14. Mārupes Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”, Rožu iela 35, Mārupe, 

Mārupes novads; Aivars Svirido, Mārupes Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mārzemīte” vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālrunis 

+371 25733620, e-pasts: marzemite_saimnieks@inbox.lv un Ilze Celma, 

Mārupes Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” vadītāja, tālrunis: 

+371 26343301, e-pasts: ilze.celma@marupe.lv; 

2.12.15. Mārupes Sporta centrs, Kantora ielā 97, Mārupe, Mārupes novads; Andris 

Vilcāns, Mārupes Sporta centra vadītāja vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, tālrunis +371 25629344, e-pasts: vilcans.arnis@inbox.lv. 

2.12.16. Dienas centrs “Skulte”, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads – Vlada 

Larionova, dienas centra “Skulte” sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem, tālrunis: +371 27851877, e-pasts: vlada.larionova@marupe.lv; 

2.12.17. Mārupes Sociālais dienests, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads – 

Agita Tihonova, Mārupes Sociālā dienesta sociālais darbinieks, tālrunis: 

+371 26182588, e-pasts: agita.tihonova@marupe.lv. 

2.13. Kontaktpersona no Pārdevēja puses – ______________, tālrunis: +371 ___________; e-

pasts: ________________. 

3. Preču kvalitātes prasības 

3.1. Piegādātajām Precēm ir jāatbilst Līguma pielikumā noteiktajām prasībām un tām 

jāatbilst prasībām, par kurām Puses rakstiski vienojušās Līgumā noteiktā kārtībā. 

3.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces atbilst Līguma noteikumiem un ir derīgas 

lietošanai tām paredzētajam mērķim. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

mailto:mlienite@marupe.lv
mailto:mlienite@latnet.lv
mailto:marupesvskola@parks.lv
mailto:marupejanis@inbox.lv
mailto:jmsk@inbox.lv
mailto:biblioteka@marupe.lv
mailto:gatis.vacietis@gmail.com
mailto:galinagrizane@inbox.lv
mailto:inetajurdza@inbox.lv.
mailto:marzemite_saimnieks@inbox.lv
mailto:ilze.celma@marupe.lv
mailto:vilcans.arnis@inbox.lv
mailto:vlada.larionova@marupe.lv
mailto:agita.tihonova@marupe.lv
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4.1. Līguma summa bez PVN ir līdz  41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro un 99 centi). 

4.2. Līguma izpildes laikā Pārdevējs 1. pielikumā norādītās Preču cenas nav tiesīgs 

paaugstināt. 

4.3. Pircējam ir tiesības neizlietot visu Līguma summu. 

4.4. Preču cenā ir iekļauta Preču vērtība, piegādes, izkraušanas izmaksas, kā arī visi valsts 

un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas 

ar Precēm un to piegādi. 

4.5. Samaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta euro, nepārsniedzot 1. pielikumā 

noteiktās Preču cenas un saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu, 

Pircējam veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina, kurš noformēts atbilstoši 

Līguma noteikumiema abpusējas parakstīšanas dienas.  

4.6. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi. 

4.7. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pircējs pārskaitījis naudu uz rēķinā 

norādīto Pārdevēja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

4.8. Pircējs samaksā par katru piegādāto un saņemto Preču partiju Līgumā noteiktā kārtībā, 

ja: 

4.8.1. Pieprasījumu veikusi kāda no Līguma 2.12. punktā minētajām personām; 

4.8.2. Preces ir atbilstošas Līguma noteikumiem. 

4.9. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem. 

4.10. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, norēķināšanās par 

piegādātajām Precēm notiek pēc tās apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām 

Precēm. 

5. Garantijas saistības 

5.1. Pārdevējs uzņemas garantijas saistības ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no 

attiecīgās Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā 

Pārdevējs nodrošina, ka Preces atbilst Līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti 

un pilnīgas lietošanas īpašības. 

5.2. Ja Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma 

noteikumiem, nav vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, Pircējs 

2 (divu) darbdienu laikā nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju uz e-pastu 

_______________ un uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties 

sastādīt aktu par Preces konstatētajiem trūkumiem (turpmāk – Akts). Pārdevēja 

neierašanās gadījumā Pircēja norādītājā adresē un termiņā, Pircējs ir tiesīgs sastādīt 

Aktu, pieaicinot neieinteresētu personu, un nosūtīt sastādīto Aktu Pārdevējam. 

5.3. Jautājumu par Aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Akta sastādīšanas brīdī. 

Ja pārstāvji nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura 

pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls 

nav Pircēja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preču defekts radies Pircēja 

vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pircējs. 

5.4. Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Akta sastādīšanas uz sava 

rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret Līguma noteikumiem 

atbilstošu Preci. 

5.5. Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, 

ka Pircējs nav ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uzglabāšanas noteikumus.  

6. Pušu pienākumi 

6.1. Pārdevējs: 
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6.1.1. pārdod, piegādā, izkrauj/uzstāda Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas 

kvalitātes Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.2. nodrošina 1. pielikumā norādīto Preču pieejamību; 

6.1.3. informē Līguma 2.12.punktā minēto Pircēja pilnvaroto personu, nosūtot 

informāciju uz e-pasta adresi par 1.pielikumā norādīto preču nomaiņu pret ekvivalentu 

preci, nemainot preces cenu; 

6.1.4. nodrošina Preču atbilstību 1. pielikumā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, 

kā arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām un vispāratzītiem standartiem; 

6.1.5. nodrošina Preču apmaiņu piegādātu neatbilstošu Preču vietā vai garantijas 

laikā; 

6.1.6. nodrošina atlaižu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā; 

6.1.7. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti, 

drošumu un lietošanas īpašībām;  

6.1.8. piegādājot Preces, Precēm pievieno Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi 

visā Līguma izpildes laikā; 

6.2. Pircējs: 

6.2.1. pieņem piegādātās Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces, ja tās 

piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.2.2. samaksā par pieņemtām Līguma prasībām atbilstošām, kvalitatīvām Precēm 

Līgumā noteiktajā kārtībā.  

7. Pušu atbildība 

7.1. Ja Pārdevējs neapmaina neatbilstošās Preces Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā, 

Pārdevējs maksā Pircējam neatbilstošo Preču vērtību un līgumsodu 

50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu. 

7.2. Ja Pārdevējs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 0,2% (divas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma 4.1. punktā 

noteiktās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

Līguma 4.1. punktā noteiktās summas. 

7.3. Ja Pārdevējs neapmaina Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci pret Līguma 

noteikumiem atbilstoši Preci, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 

20,00 EUR (divdesmit euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.  

7.4. Ja Pārdevējs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Līguma saistību izpildes, Pārdevējs 

maksā Pircējam līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 

7.5. Ja Pircējs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms Līguma saistību izpildes Līguma 8.5. punktā 

noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 000,00 EUR (viens 

tūkstotis euro) apmērā. 

7.6. Ja Pircējs neveic Preču rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 5% (pieci procenta) apmērā neapmaksātās summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. 

7.7. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā 

pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas dienas. Ja Pārdevējs nav 

veicis līgumsoda apmaksu, Pircējam ir tiesības vienpusēji, bez Pušu rakstiskas 

vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Pārdevējam veicamajām apmaksām.  

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

7.9. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

tiešajiem zaudējumiem. 

8. Līguma darbības termiņš, Līguma grozījumu veikšana un Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir attiecināms uz laika periodu 

līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš ir spēkā līdz īsākajam no 

šādiem termiņiem: 
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8.1.1. 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

8.1.2. Līguma summa ir izlietota. 

8.2. Pusēm vienojoties, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, 

nepārsniedzot Līguma 4.1. punktā noteikto summu.  

8.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi 

noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā 

neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs pie 

Pārdevēja. 

8.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti. 

8.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, bez Pušu rakstiskas vienošanās par to 

Pārdevējam 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot, ja: 

8.5.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

8.5.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

8.5.3. ja Pārdevējs kavējis Preču piegādes termiņu 3 (trīs) reizes; 

8.5.4. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu Preci, ko 

apliecina Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots defekta akts; 

8.5.5. ja Pārdevējs 2 (divas) reizes ir  atteicis Preču garantiju, ko apliecina Līgumā 

noteiktā kārtībā sagatavots Akts; 

8.5.6. Pārdevējs paaugstina Līguma 1. pielikumā norādīto Preču cenu. 

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.5. punktā minētajos gadījumos, Pircējs samaksā  

Pārdevējam par Precēm tādā apjomā, kā tās ir piegādātas atbilstoši Līguma 

noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu 

rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses 

nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

9.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija, 

epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā 

pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un 

ietekmes robežās. 

9.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs darbdienu 

laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu 

un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. 

9.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 

30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu. Ja 

Līgums šādā kārtā tiek pārtraukts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras 

Puses zaudējumu atlīdzību. 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

10.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

10.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

10.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. Citi noteikumi 



34 

11.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības 

tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-

pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu 

laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, 

uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo 

informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā 

un pielikumā minētajiem Pušu pārstāvjiem. 

11.3. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz ___ (_______) lapām, tajā skaitā 1. pielikums uz 

__ (_________) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei 

pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks.  

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS  PĀRDEVĒJS 

Mārupes novada Dome 

Reģ. Nr. 90000012827 

Daugavas iela29, Mārupē, 

Mārupes novads, LV-2167 

AS “SEB banka” Āgenskalna filiāle  

Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 

  

 

 

 

  

/__________/  /_______________/ 

   

Līguma parakstīšanas datums  Līguma parakstīšanas datums 

   

   

 


