
 
Rīgā 

APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 11. janvāra 

Iepirkumu komisijas lēmumu 

GROZĪJUMI 

Iepirkuma procedūras  

“Individuālo aizsardzības līdzekļu, mitro salvešu un virsmu dezinfekcijas līdzekļa piegāde” 

identifikācijas Nr. RS/2020/66 

NOLIKUMĀ 

 Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Individuālo aizsardzības līdzekļu, mitro salvešu un virsmu 

dezinfekcijas līdzekļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RS/2020/66) Iepirkumu komisijas 2021. 

gada 11. janvāra lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Individuālo aizsardzības līdzekļu, mitro 

salvešu un virsmu dezinfekcija” (identifikācijas Nr. RS/2020/66) nolikumā (turpmāk – nolikums) 

šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. daļas “Vairākkārt lietojamo 

higiēnas masku piegāde” 1.1.6. apakšpunktā vārdu “Vēlamas” ar vārdu “Jābūt”. 

 

2. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3. daļu “Mitro salvešu 

virsmas apstrādei (transporta līdzekļa vadītāja paneļa apstrādei) piegāde”: 

 

“3.daļa 

Mitro salvešu virsmas apstrādei (transporta līdzekļa vadītāja paneļa apstrādei) piegāde 

Nr.p.k. 
Preces nosaukums/ Pasūtītāja 

tehniskā specifikācija 

Pretendenta piedāvājums (t.sk., norādot 

tehniskos parametrus, iepakojuma 

tilpumu u.c., kā arī jāapliecina, ka spēj 

izpildīt izvirzītās prasības piegādātājam) 

1. 

Mitras salvetes virsmas apstrādei 

(transporta līdzekļa vadītāja paneļa 

apstrādei) 

 

 Ražotājs, valsts  

 Ražotāja preces nosaukums/ modelis  

 Ražotāja preces artikuls  

 Plānotais/ provizoriskais 1 (viena) 

gada apjoms (iepakojums)* 
5 000 

1.1. Veicamā funkcija**  

1.1.1. 
Transporta līdzekļa vadītāja paneļa 

apstrāde 

 

1.2. Tehniskās prasības  

1.2.1. Bez smaržas vai ar vieglu smaržu  



1.2.2. Izgatavotas no mīksta materiāla  

1.2.3. Neatstāj švīkas un taukainus traipus  

1.2.4. 

70 – 100 mitrās salvetes vairākkārt 

atveramā un aizlīmējamā/ aizveramā 

iepakojumā 

 

1.2.5. 

Marķējumā uz iepakojuma jābūt 

norādītam: 

- ražotāja nosaukums un adrese; 

- produkta identifikators un sastāvs; 

- daudzums iepakojumā; 

- brīdinājums; 

- lietošanas instrukcija 

 

1.3. Papildus prasības piegādātājam  

1.3.1. 
Jāiesniedz preces tehnisko 

dokumentāciju 

 

1.3.2. 

Prece jāpiegādā 14 darba dienu laikā 

no pasūtījuma saņemšanas brīža (var 

tikt sadalīts vairākos pasūtījumos) 

 

*Norādītais prognozētais daudzums ir orientējošs. Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt iegādes 

apjomu atbilstoši nepieciešamībai. 

**Mitrajām salvetēm nav jābūt domātām tieši specifiski transportlīdzekļu paneļu uzkopšanai, tās var būt 

universālās virsmu apstrādes vai uzkopšanas mitrās salvetes. 

***Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt iesniegt preces paraugu, lai veiktu preces atbilstības 

pārbaudi noteiktajām prasībām.” 

 

3. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus “2021. gada 19. janvāra plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “2021. gada 21. janvāra plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                         K.Meiberga 

 


