
Tirgus izpēte – cenu aptauja Nr.SIAVCI2016/2 

2016.gada 11.novembris 

“Sadzīves ķīmijas  iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” 

SIA „Veselības centrs Ilūkste” veic tirgus izpēti – cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu 
konkurenci starp pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu. 

1.Pasūtītājs: 

 Pasūtītāja nosaukums:    SIA ”Veselības centrs Ilūkste” 
 Juridiskā adrese:   Raiņa iela 35, Ilūkstes novads, LV - 5447  
Reģistrācijas numurs:                   41503014677 
Bankas nosaukums:  Valsts kase, a/s Swedbank” 
Bankas kods:   TRELLV2X, HABALV2X 
Bankas konts:   LV43TREL918370800200B – soc.aprūpes nodaļa Ilūkste 
                                                     LV91TREL918370800300B – soc.aprūpes nodaļa Subate 
                                                     LV54HABA0551033180611 – ambulatorā nodaļa 
Tālrunis:   65462455 
Interneta mājas lapa:  www.ilukste.lv 
Kontaktpersona:  Saimniecības pārzinis Aldis Šedis, mob.t. 26521140, e-pasts:  
                                                     veseliba@ilukste.lv 
 

2.Iepirkuma priekšmets:  

2.1. “Sadzīves ķīmijas  iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”, saskaņā ar tehnisko un 
finanšu piedāvājuma formu. (2.pielikums). 

2.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda preču cenu (piedāvājuma cenā ir jāiekļauj piegādes 
izmaksas). 

2.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu apjomu. 

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datuma un laiks: 

3.1. Piedāvājumu jaiesniedz Pasūtītājam darba dienās no 8.00 līdz 15.00, bet ne vēlāk kā līdz 
2016.gada 25.novembrim plkst.11.00. Piedāvājumu iesniedz personiski vai pa pastu Raiņa iela 35, 
Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, (reģistratūrā). 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

4.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 10 dienas, skaitot ar nākamo dienu no tirgus izpētes – cenu aptaujas 
noteikumos noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

5.Līguma nosacījumi: 

5.1. Līguma izpildes vieta:  

• SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 – sociālās 
aprūpes nodaļa Ilūkste, ambulatorā nodaļa; 

• SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 – sociālās 
aprūpes nodaļa Subate. 



5.2. Līguma izpildes laiks – 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. 

6.Iesniedzamie dokumenti: 

6.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē – cenu aptaujā, atbilstoši 1.pielikumam. 

6.2. Pretendenta komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 

6.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma, atbilstoši 2.pielikumam, kas papildināts ar preces garantijas 
aprakstu un termiņiem. 

7. Lēmuma pieņemšana: 

7.1. Līgums par preces piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš būs piedāvājis preces, kas atbilst Tehniskā un 
finanšu piedāvājuma formai un būs ar zemāku cenu. 

7.2. Pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītāja mājas lapā www.ilukste.lv (sadaļā: /Iepirkumi/ tiks publicēta 
informācija par uzvarētāju. 

  



[1.] pielikums  
                                                                            SIAVCI 2016/2”                                                                                                                            

 
PIETEIKUMS DAL ĪBAI TIRGUS IZP ĒTĒ – CENU APTAUJĀ 

“Sadzīves ķīmijas  iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________  
Reģistrācijas Nr. __________________________________________________ 
Juridiskā adrese: ____________________________________________________________________ 
Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________ 
Tālrunis: __________________________________  
Fakss: ____________________________________  
e-pasts: ____________________________________ 
 

Vadītāja vai pilnvarotās personas amats:___________________________________________ 

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds:____________________________________ 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē – cenu aptaujā un apstiprinām, ka esam 
iepazinušies ar tās noteikumiem un tehnisko specifikāciju, piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, 
tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 
Pārstāvja/pilnvarotās personas 
Vārds, uzvārds: _______________________________ 
Ieņemamais amats: ____________________________ 
Paraksts: ____________________________________ 

 
2016.gada __________________ 
                                                

                                                           

  



   [2.] pielikums 

SIAVCI2016/2                                                                                                                              
                                                                                                                       

 TEHNISK Ā UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
“Sadzīves ķīmijas  iegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  

 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Preces apraksts 
Mērvie- 

nība 
Dau- 

dzums 

Vienas 
vienības 

cena 
EUR bez 

PVN 

 
Kopā, 
EUR 
bez         

PVN 

   
Tīr īšanas un dezinfekcijas 

līdzekļi     

 
 
 

 

1. 
D-clean vai 
ekvivalents 

Ādu saudzējošs profesionāls 
trauku un virsmu mazgāšanas 
līdzeklis. 

5L 350 L 
  

2. 
Top Glas vai 
ekvivalents 

Tīrīšanas līdzeklis visa veida 
stikla virsmām un spoguļiem. 

5L 45L 
  

3. 
ALKO Cid vai 
ekvivalents 

Dezinfekcijas līdzeklis galda 
virsmām. 

5L 20L 
  

4. 
Chloro fresh vai 
ekvivalents 

Attīroši dezinficējošs, 
atsvaidzinošs sanitāro telpu un 
atkritumu tvertņu tīrīšanas 
līdzeklis. 

5L 120L 

  

5. 
PROSAVON SCRUB 
vai ekvivalents 

Medicīnas dezinfekcijas 
līdzeklis.1 litrs iepakojumā. 

litrs 55L 
  

6. 
DESPREJ vai 
ekvivalents 

Medicīnas dezinfekcijas 
līdzeklis.1litrs iepakojumā. 

litrs 55L 
  

7. 
EWOL Profesional 
Formula AU vai 
ekvivalents 

Dezinfekcijas-mazgāšanas 
līdzeklis.1 litrs iepakojumā 

litrs 230L 
  

8. 
KENOSAN LACTIC 
vai ekvivalents 

Dezinfekcijas līdzeklis.1 litrs 
iepakojumā. 

litrs 40L 
  

9. 
DESAM OX vai 
ekvivalents 

Dezinfekcijas un mazgāšanas 
līdzeklis.1 litrs iepakojumā. 

litrs 70L 
  

10. 
DISCLEEN EXTRA 
vai ekvivalents 

Dezinfekcijas līdzeklis. 1 litrs 
iepakojumā. 

litrs 50L 
  

11. 
BALMEA 250 ml vai 
ekvivalents  

Roku krēms. Ādu atveseļojošs un 
ikdienas kopšanas krēms. 

gab. 13 
  

 
 

12. 
STEPTODERM 250 
ml vai ekvivalents 

Līdzeklis ātrai roku un ādas 
dezinfekcijai. 

gab. 12 
  

13. 
BIOSPOT vai 
ekvivalents 

Šķīstošās hlora tabletes. 
Iepakojumā 180 tab. 

iepak. 
60 
iepakojumi 

  

14. 
KENOSEPT-L vai 
ekvivalents 

Dezinfekcijas salvetes gab. 13 
  



15. 
KENODERM vai 
ekvivalents 

Maigas dezinficējošas ziepes. 5L 90L 
  

16. 
HANDCLEANER  
ECO – šķidrās ziepes 
vai ekvivalents 

Maigs tīrīšanas līdzeklis maigai 
roku higiēnai. 

5L 150L 
  

   Tīr īšanas līdzekļi gr īdām       

17. 
COMBIDUR vai 
ekvivalents 

Grīdas mazgājošs dezinficējošs 
līdzeklis. 

10L 160L 
  

18. 
SAN FORTE vai 
ekvivalents 

Tīrīšanas līdzeklis  rūsas 
noņemšanai. 1 litrs iepakojumā. 

litrs 20 
  

19. 
ROHREIN vai 
ekvivalents 

Kanalizācijas tīrīšanas līdzeklis. 1 
litrs iepakojumā. 

litrs 10 
  

 
1. Visu šajā tirgus izpētē – cenu aptaujā iekļauto sadzīves ķīmijas preču garantijas termiņam jābūt ne 

mazākam kā 1 gads kopš preču piegādes brīža.  
 

2. Uz piegādātajām precēm jābūt redzamam preču nosaukumam, minimāliem lietošanas noteikumiem. 
 

3. Piegādātājs nodrošina preces ar nepieciešamajiem lietošanas dokumentiem preču atbilstošai 
ekspluatācijai. 

 
4. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir jāpievieno (brīvā formā) visu sadzīves ķīmijas iepirkuma 

priekšmetu vienību attēlus (zīmējumus, fotogrāfijas u.tml.). Ja pretendents kā šīs informācijas avotu 
iesniedz preču katalogu, tad pretendentam katrai iepirkuma priekšmeta vienībai ir jānorāda 
kataloga lappuses numurs, kurā ir pieejama šī informācija, un preces kods. 

 
*Piedāvātās preces raksturojums (obligāti jānorāda preces izcelsme, ražotājs, derīguma termiņš no 
piegādes brīža, uzglabāšanas noteikumi) 
 

  


