Rīgā
APSTIPRINĀTS
ar 2020.gada 11.jūnija
Iepirkuma komisijas lēmumu
GROZĪJUMI
Iepirkuma procedūras
“Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi”
Identifikācijas Nr.RS/2020/21
NOLIKUMĀ

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekļu piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2020/21) Iepirkuma komisijas 2020.gada
11.jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekļu piegādi” (Identifikācijas Nr.RS/2020/21) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus
grozījumus:
1. Veikt grozījumus nolikuma 22.4.4.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“22.4.4.Paraugus nepieciešams iesniegt tādā apjomā, lai to pietiktu viena transportlīdzekļa
mazgāšanai/tīrīšanai, bet ne mazāk kā 5 L no katra parauga lotē Nr. 1 un ne mazāk kā 1 L
/ kg no katra parauga vai 1 gab. no katra parauga, ja ražotāja iepakojuma tilpums ir mazāks
par 1 L / kg, lotē Nr. 2. Pretendentam ir jāņem vērā, ka iesniegtie paraugi pārbaudes laikā
tiks izlietoti un atpakaļ netiks izsniegti.”
2. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”
“Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas
aizstāt to ar šo grozījumu 1.pielikumā pievienoto redakciju.
3. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”
“Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas
aizstāt to ar šo grozījumu 2.pielikumā pievienoto redakciju.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga

1.pielikumā
iekārtās”, un
2.pielikumā
iekārtās”, un

Pielikums Nr.1
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1
1.daļa
Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās

Prasības produktam

1

Priekšmazgā
šanas ķīmija
SC 16000

Priekšmazgāšanas
ķīmija.
Koncentrēts
produkts paredzēts automātiskajām mazgāšanas
iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju mazgāšanai.
Pielieto kā attaukotāju, šķidru eļļas traipu, tauku,
insektu, izplūdes gāzu nosēdumu un ielas
netīrumu tīrīšanai. pH no 10 līdz 11; viegli
putojoša; vāja smarža; viskozitāte < 100 mPas.

Līdz
10%

4004L
±10%

Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena par vienību ( l )
EUR, bez PVN

l

Taras tilpums /
mērvienība*

22L

Nedrīkst saturēt adsorbējamos organiskos
halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt
organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru
DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām
nesasniedz vismaz 80%.

1

Piedāvātā produkta raksturojums

Koncentrācija

Taras tilpums
/svars/ mērvienība

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

N.p.k.

Šobrīd
lietojamais
produkts1

Daudzums 2 gadiem

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums
Nosaukums

Koncentrēts šampūns auto mazgātavām, tai
skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām.

2

3

Auto
šampūns SC
10840 30L

Ūdens
mīkstinātājs
RM 110

Stipri koncentrēts, ar pH no 6 līdz 9, viskozitāte
< 100 mPas, ar vāju smaržu.
Nedrīkst saturēt adsorbējamos organiskos
halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt
organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru
DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām
nesasniedz vismaz 80%.
Ūdens mīkstinātājs paredzēts automātiskajām
mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju
mazgāšanai, tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas
iekārtām.

Līdz
5%

6ml/
m3

Žāvētājvasks. Izveido virsmas aizsargkārtu un
lakai piedod spīdumu, ar ātru ūdens plēves
saraušanos; pH <4; nedrīkst saturēt minerāleļļu;
vāja smarža; viskozitāte < 100 mPas.
4

Žāvētājvasks
SC 10580

Nedrīkst saturēt adsorbējamos organiskos
halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt
organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru
DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām
nesasniedz vismaz 80%.

Līdz
20%

30L
9000L
±10%

10L
340L
±10%

30L
5010L
±10%

3

Pielikums Nr.2
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2
2.daļa
Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu

1

Transline
+

Koncentrēts,
plaša
pielietojuma
mazgāšanas līdzeklis. Neizraisa metālu
koroziju un ir nekaitīgs lietotājiem.
Efektīvs lietojot ar cietu ūdeni.
Tīrīšana un skalošana ar aukstu ūdeni.
Piemērots lietošanai ar augstspiediena
tīrīšanas iekārtām vai putošanas ierīcēm.
Produktu izmantos:

10L
±10%

Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

4

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Daudzums 2 gadiem

27000
L

Līdz 10%

transportlīdzekļu ārpusē – tramvajiem /
trolejbusiem oglīšu notecējumu tīrīšanai,
degvielas traipu tīrīšanai, riteņu, riteņu
arkas; ratiņu mehānismu mazgāšanai;
2

Piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
mērvienība*

Nosaukums

Koncentrācija

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

transportlīdzekļu salonā - ikdienas
netīrumu mazgāšanai uz griestiem,
pieturstieņiem, grīdas, invalīdu platformas,
sienām, plastikāta virsmām, sēdekļu
aizmugurēm, sēdekļu mīkstajām virsmām;
motoru un agregātu mazgāšanai - dzinēju,
radiatoru un citu agregātu attaukošanai un
mazgāšanai.
Produkts ar vāju smaržu.

2

Trans D

Koncentrēts līdzeklis minerālsmērvielu
nomazgāšanai no transportlīdzekļu
motoriem, detaļām, mehānismiem un
garāžas grīdām, attaukojošs, viegli
putojošs, šķīdinātāju nesaturošs.

26kg

7400
kg

Līdz 10%
±10%

Lietojams ar aukstu vai siltu ūdeni. Var
lietot
grīdu
mazgāšanas
iekārtās.
Produktu
izmantos
tramvajiem/
trolejbusiem stipri piesārņotu oglīšu

5

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Daudzums 2 gadiem

Piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
mērvienība*

Nosaukums

Koncentrācija

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

notecējumu likvidēšanai un
radiatoru, detaļu attaukošanai.

Lideks P
Produktu
izmantos
transportlīdzekļu
sēdekļu mīksto virsmu sadzīves traipu
(ēdiens, sulas, ogas, bioloģiskie atkritumi
(t.sk. urīns un fekālijas)) tīrīšanai.

4

Virsmu
dezinfekc
ijas
līdzeklis
Desam
Extra

Virsmu
dezinfekcijas
līdzeklis.
Koncentrēts, šķidrs dezinfekcijas līdzeklis
uz amīnu un KAS bāzes, paredzēts visu
mazgājamo virsmu un zonu dezinfekcijai
un tīrīšanai. Ar mazgājošām īpašībām.
Paredzēts telpu un virsmu dezinfekcijai.
Piemērots vietām ar paaugstinātu baktēriju
augšanas
risku,
mikroskopiskām
šķiedrveida sēnītēm un pelējumu. Nesatur
smaržvielas.
Derīgs
virsmām
un

Līdz 2%
mazgājot
ar
putekļusū
cēju. Līdz
25%
mazgājot
ar rokām.

No
0.5L
līdz
1L

Līdz 1%

No
0.5L
līdz
1L

2420L

1000L

6

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Daudzums 2 gadiem

Piedāvātā produkta raksturojums

dzinēju,

Koncentrēts līdzeklis mīksto segumu
tīrīšanai. Paredzēts ļoti netīru mīksto
segumu tīrīšanai ar rokām un putekļu
sūcēju.
3

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

priekšmetiem no visiem ūdensizturīgajiem
materiāliem
(nerūsējošais
tērauds,
krāsainie metāli un to sakausējumi,
hromētās un emaljētās virsmas, plastmasa,
stikls, akrils, gumija, izņemot silikonu un
lateksu). Iedarbības spektrs: Baktericīds,
virucīds (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota),
mikobaktericīds, tuberkulocīds, fungicīds.
Jābūt
pierādītai
/
dezinficējošai darbībai.

apstiprinātai

Produktu izmantos transportlīdzekļu cieto
virsmu dezinfekcijai.

5

6

KKF 260
Kaugum
mie

DX100

Aerosols košļājamās gumijas un līmes
atlieku tīrīšanai. Piemērots visām
tekstilmateriālu un cietajām virsmām, no
kurām neatdalās krāsa.
Koncentrēts šķīdināšanas
traipu
noņemšanai
un
attaukotājs.

līdzeklis
spēcīgs

Gatavs
darba
šķīdums

Līdz 30%

No
0.3L
līdz
0.5L

50L

No
0.5L
līdz
1L

660L

7

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

Produktu izmantos transportlīdzekļos
līmes, uzlīmju atlikumu noņemšanai.

7

Anti
Graffiti

Gatavs darba šķīdums piemērots
lietošanai pret aerosolu krāsām un
dažāda veida “grafiti” uzrakstiem.
Nebojā polikarbonāta, plastmasas un
metāla
virsmas.
Produktu izmantos transportlīdzekļos
dažādu marķieru, flomasteru, grafiti
uzrakstu noņemšanai.

Gatavs
darba
šķīdums

Tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāju bāzes.
8

Teroson
VR 20

Produktu izmantos transportlīdzekļos
bituma traipu noņemšanai uz salona grīdas,
silikona neitralizēšanai.

Gatavs
darba
šķīdums

No
0.5L
līdz
1L

80L

No
0.5L
līdz
1L

120L

8

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes
visām ūdensizturīgām virsmām: stiklam,
plastmasas un keramikas.
• viegli noņem netīrumus;
• neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa
pēdas;
• Antistatisks.
9

Glakur
Iepakojums – ar izsmidzinātāju.

Gatavs
darba
šķīdums

No
0.5L
līdz
1L

1300L

Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām
līdzekļa pēdas.
Produktu izmantos transportlīdzekļos
stikla un monitoru tīrīšanai, kur
nepieciešamas antistatiskas īpašības.

10

Glakur

Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes
visām ūdensizturīgām virsmām: stiklam,
plastmasas un keramikas.
• viegli noņem netīrumus;
• neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa

Gatavs
darba
šķīdums

1300L

9

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

pēdas;
• Antistatisks;
10L
Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz
tām līdzekļa pēdas.

±10%

Produktu izmantos transportlīdzekļos
stikla un monitoru tīrīšanai, kur
nepieciešamas antistatiskas īpašības.

11

Deadyna

12

Šampūns
& Vasks
Speedy
Nano

Ūdens mikroemulsija pret insektiem.
Koncentrāts. Līdzekli izmantos lidojošo un
rāpojošo
insektu
ierobežošanai
sabiedriskās vietās. Lietošana - izsmidzina
ar rokas izsmidzinātājiem uz virsmām.
Produktu izmantos transportlīdzekļos
galvenokārt prusaku ierobežošanai.
Koncentrēts
šampūns
un
transportlīdzekļu
tīrīšanai
aizsardzībai.

Līdz 1%

vasks
un

No
0.5L
līdz
1L

150L

25L
1:300

600L
±10%

Notīra putekļus, kā arī netīrumus, kas satur
eļļas un taukvielas. Atšķaidāms aukstā vai
10

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

karstā ūdenī. Nodrošina virsmas spīdumu.
Neatstāj traipus vai līdzekļa palieku švīkas
un viegli nomazgājas. Pasargā no
oksidēšanās.
Samazina
netīrumu
pielipšanu. Atgrūž ūdeni. Nesatur
šķīdinātāju.
Piemērots
krāsotām,
hromētām un plastmasas virsmām.
Produktu izmantos vieglo automobiļu
virsbūves mazgāšanai ar augstspiediena
mazgāšanas iekārtu.

13

Auto
šampūns
RM 806

Līdzeklis mazgāšanai ar augstspiediena
iekārtu un mazgātavām ar ūdens
recirkulācijas iekārtām. Spēj notīrīt putekļus, eļļu, smērvielas, kukaiņu
atliekas, sveķus un dubļus. Piemērots
lietošanai mērcēšanai un tīrīšanai ar birsti.
Stipri koncentrēts, ar pH no 6 līdz 9,
viskozitāte < 100 mPas, ar vāju smaržu.

20L
Līdz 2%

3700L
±10%

11

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

14

Disku
tīrītājs
Super
Alloy 5L

Koncentrēts produkts ātrai disku
tīrīšanai, lietojot izsmidzinātāju. Attīra no
satiksmes
netīrumiem
un
bremžu
putekļiem. Attīra no rūsas.

Līdz
100%

5L
460L
±10%

Produktu izmantos transportlīdzekļu disku
tīrīšanai.

12

Cena kopā, EUR bez
PVN

Cena ar vienību EUR,
bez PVN

l/kg

Piedāvātā produkta raksturojums

Daudzums 2 gadiem

Nosaukums

Taras tilpums /
mērvienība*

Pasūtītāja (produkta) prasības

Koncentrācija

Koncentrācija

Šobrīd
lietojamais
produkts2

Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums

Taras tilpums /
svars/mērvienība

N.p.k.

Prasības produktam

