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IEPIRKUMA L GUMS Nr.1.9.1/145 

par saimniecības preču ieg di 

R zekn , 2014. gada 23. decembrī 

SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZ LE”, reģistr cijas Nr. 42403026217, juridisk  
adrese: Atbrīvošanas aleja 93, R zekne, LV-4601, faktisk  adrese Pils iela 4, R zekne, LV-

4601, t s valdes locekles Di nas Zirniņas person , kura darbojas uz Statūtu un pilnvarojuma 
pamata (turpm k tekst  – PIRC JS), no vienas puses, un SIA “BG”, reģistr cijas Nr. 
40003148160, juridisk  adrese: Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005, t s valdes priekšs d t ja 
Ain ra Baumaņa person  (turpm k tekst  – P RDEV JS), no otras puses, turpm k kop  vai 
katrs atsevišķi arī – Puses,  

pamatojoties uz veikto iepirkumu „Saimniecības preču pieg de SIA „Austrumlatvijas 
koncertz le” (identifik cijas Nr. AK 2014/33)”, brīvpr tīgi, bez spaidiem un viltus vienoj s 
par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1 P RDEV JS p rdod un pieg d , bet PIRC JS p rk saimniecības preces (turpm k – 

preces) saskaņ  ar pielikumu, proti, preces, kas tika ietvertas P RDEV JA pied v jum  uz 
iepirkumu, kur  atzīts par uzvar t ju un, kas attiecas uz Pasūtīt ja vajadzīb m un par 1. 
pielikum  nor dīt jam cen m. Pielikums ir šī līguma neatņemama sast vdaļa. 

2. Pušu tiesības un pien kumi 

2.1. Saimniecības preču veids un daudzums tiek saskaņots katru reizi atsevišķi, PIRC JAM 
rakstiski, telefoniski vai mutiski izdarot pasūtījumu pa t lruni 67387922, e-pasts: 

bg@bgltd.lv. 

2.2. P RDEV JS apņemas: 

2.2.1. p c pasūtījuma saņemšanas pieg d t preci p c PIRC JA nor dīt s adreses R zeknes 
pils tas teritorij  ne v l k k  2 (divu) darba dienu laik  no pasūtījuma saņemšanas brīža. 
P rdev js nodrošina gan specifik cij  min t  sortimenta, gan specifik cij  neparedz to 
saimniecības preču bezmaksas pieg di. 

2.2.2. par p rdotaj m saimniecības prec m izsniegt PIRC JAM vai t  pilnvarotai personai 

preču pavadzīmi-r ķinu, kur  nor dīta par saimniecības prec m samaks jam  naudas summa. 

2.2.3. pieg d t produkciju, kas atbilst Latvijas Republik  sp k  esošo normatīvo aktu un 
tehnisk s specifik cijas prasīb m (t.sk. nodrošin t atbilstošo marķ jumu). Min to prasību 
neiev rošana ir pietiekams pamats preces nepieņemšanai un, ja PAS T T JS 48 stundu laik  
uz sava r ķina neveic preces nomaiņu pret atbilstošu, PAS T T JS var lauzt šo līgumu. 

2.2.4. ja PIRC JAM rodas šaubas par līguma ietvaros pieg d t s preces atbilstību tehnisk s 
specifik cijas prasīb m, P RDEV JAM uz sava r ķina j nodrošina šis preces ekspertīzes 
veikšanu un j iesniedz PIRC JAM Pat r t ju aizsardzības centra ekspertīžu veic ju datu b z  
(vai analog  datu b z  rvalstīs) iekļauta eksperta atzinumu par šīs preces atbilstību PIRC JA 
tehniskajai specifik cijai. Min tais atzinums sniedzams ne v l k k  1 (vienas) ned ļas laik  
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p c PIRC JA rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Līdz attiecīg  atzinuma saņemšanai 
PIRC JS ir tiesīgs ietur t visus P RDEV JAM pien kušos maks jumus. 

2.2.5. p rdot PIRC JAM kvalitatīvas saimniecības preces, kas atbilst iepriekš saskaņotajam 
pasūtījumam. Ja P RDEV JS pieg d  pasūtījumam neatbilstošu preci, tad P RDEV JS 48 
stundu laik  veic preces nomaiņu uz sava r ķina; 

2.2.6. p c PIRC JA pieprasījuma apmainīt preci 48 stundu laik , ja precei ir sl pti defekti, 
kas radušies ražot ja vai pieg d t ja vainas d ļ. Š d  gadījum  P RDEV JS sedz visas 
izmaksas, kas saistītas ar preces nomaiņu. 

2.2.7. nozīm t kontaktpersonu pasūtījumu pieņemšanai un saskaņošanai Higi nas nodaļas 
vadīt ja vietnieka Jura Dauguļa person , t lr. 67387922, e-pasts: bg@bgltd.lv. 

2.2.8. pieg d t preci p c adreses: Pils iela 4, R zekne. 

2.2.9. preču pieg des brīdī iesniegt P RDEV JAM specifik cij  nor dītos dokumentus. 

2.3. PIRC JS apņemas: 

2.3.1. nodrošin t p rst vi pasūtījuma pieņemšanai, p rbaudot to kvalit ti un daudzumu, k  arī 
attiecīgo pavaddokumentu parakstīšanai Tehnisk  direktora Aivara Adricka person , t lr. 
22040555, e-pasts aivars.adrickis@rezekne.lv.  

2.3.2. nor ķin ties par preci saskaņ  ar šī līguma noteikumiem. 

2.3.3. pieņemt preci saskaņ  ar preču pavadzīmi-r ķinu, nekav joties p rbaudot t s kvalit ti, 
sortimentu un daudzumu. 

2.4. P RDEV JS un PIRC JS vienojas, ka Finanšu pied v juma pielikum  nor dītais preču 
apjoms ir pl notais pieg d jamais apjoms un ka PIRC JS, ņemot v r  objektīvus apst kļus, 
var ieg d ties preces atbilstoši re lajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu (arī t s preces, 

kuras nav iekļautas tehniskaj  specifik cij ), bet nep rsniedzot 3.2. punkt  paredz to kop jo 
līgumcenu. 

2.5. Līgums var tikt izbeigts pirms 6.2. punkt  nor dīt  termiņa notec juma, pus m par to 
vienojoties, vai p c vienas puses uzteikuma, ja otra puse nepilda šī līguma saistības. 

PIRC JAM ir tiesības vienpus ji izbeigt šo līgumu, paziņojot par to P RDEV JAM vismaz 

10 dienas iepriekš. Līguma laušanas gadījum  PIRC JS nesedz P RDEV JAM nek da veida 
zaud jumus, kas radušies ar līguma laušanu. 

3. Nor ķinu k rtība 

3.1. PIRC JS saimniecības preces p rk par P RDEV JA noteiktaj m cen m, saskaņ  ar 
pied v jumu (pielikum ), kas ir šī līguma neatņemama sast vdaļa. P RDEV JA iesniegtaj  
specifik cij  ir fiks tas P RDEV JA pied v t s vienību cenas par katru preci. Specifik cij  
fiks t  cena ir maksim l  pieļaujam  cena, par k du attiecīgais P RDEV JS drīkst pieg d t 
preces vienību vis  šī līguma darbības laik . P RDEV JS ir tiesīgs pazemin t specifik cij  
nor dīt s vienības cenu. Cenu samazin šanas gadījum  PIRC JAM ir tiesības ieg d ties 
vair k preču, nek  tika pl nots. 
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3.2. Šī līguma kop j  summa ir līdz EUR 6640.86 (seši tūkstoši seši simti četrdesmit eiro, 86 
centi)  un PVN 21%, kas sast da EUR 1394.58 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit četri 
eiro, 58 centi), kop  EUR 8035,44 (astoņi tūkstoši trīsdesmit pieci eiro, 44 centi). 

3.3. Līguma kop j  summ  iekļauti nodokļi, nodevas un visas ar pieg di izmaksas saistīt s – 

transporta izdevumi līdz pieg des vietai un izkraušanas izdevumi, k  arī visi iesp jamie riski, 
kas saistīti ar tirgus cenu sv rstīb m. 

3.4. PIRC JS apņemas samaks t P RDEV JAM par pieg d to preci 14 (četrpadsmit) darba 
dienu laik  no preču pavadzīmes-r ķina saņemšanas dienas, p rskaitot summu uz 
P RDEV JA bankas kontu, ja P RDEV JS ir pieg d jis tehniskajai specifik cijai atbilstošu 
preci. 

3.5. Par 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.6. punkt  noteikto termiņu neiev rošanu, P RDEV JS 
maks  PIRC JAM līgumsodu 20 (divdesmit) EUR apm r  par katru nokav to dienu. Šo 

līgumsodu PIRC JS ir tiesīgs ietur t no P RDEV JAM izmaks jam s summas. 

36. Ja PIRC JS nav apmaks jis 3.4. punkt  nor dītaj  termiņ  pavadzīm -r ķin  nor dīto 

summu, tas P RDEV JAM maks  līgumsodu 20 (divdesmit) EUR apm r  par katru 
nokav to dienu, izņemot 2.2.2. un 3.4. punktos paredz tos gadījumus. 

3.7. Ja p c līguma nosl gšanas tiks konstat ts tehniskajai specifik cijai neatbilstošas preces 

pieg des gadījums, PIRC JS ir tiesīgs ietur t no P RDEV JAM izmaks jam s summas par 
veikto pieg di soda naudu, kas atbilst tehniskajai specifik cijai neatbilstošas preces cenai, k  
arī, PIRC JS ir tiesīgs atst t sev šo neatbilstošo preci k  pier dījumu P RDEV JAM 

nelabticīgai rīcībai. 

4. Nep rvarama vara 

4.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļ ju līguma paredz to saistību 
neizpildi, ja š da neizpilde ir notikusi nep rvaramas varas iest šan s rezult t  un to nebija 

iesp jams ne paredz t, ne nov rst. Š da nep rvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet 
rpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce 

un citas stihiskas nelaimes, k  arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu 
pieņemšana un citi apst kļi, kas neiekļaujas pušu iesp jam s kontroles robež s). 

4.2. Pusei, kas nokļuvusi nep rvaramas varas apst kļos, bez kav šan s j inform  par to otra 
puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laik  p c nep rvaramas varas iest šan s un ziņojumam 
j pievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iest des un kura satur min to apst kļu 
apstiprin jumu un raksturojumu. 

5. Strīdu izskatīšanas k rtība 

5.1. Strīdus, kas radušies sakar  ar līguma izpildi, Puses noregul  p rrunu ceļ . 

5.2. Ja strīdu nevar noregul t p rrunu ceļ , tas tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktaj  k rtīb . 

6. Nosl guma noteikumi 

6.1. Iepirkuma līgums sast dīts 2 (divos) eksempl ros, katrs uz 4 (četr m) lap m latviešu 
valod  ar vien du juridisko sp ku.  
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6.2. Iepirkuma līgums st jas sp k  ar t  parakstīšanas brīdi un ir sp k  12 (divpadsmit) 
m nešus vai līdz tam laikam, kad P rdev jam ir izmaks ta līguma 3.2. punkt  paredz t  
līgumcena. 

6.3. Jebkuras izmaiņas un papildin jumi līgum  var tikt izdarīti tikai, Pus m abpus ji 
vienojoties un sast dot rakstisku vienošanos, kas p c parakstīšanas kļūst par Iepirkuma 

līguma neatņemamu sast vdaļu. 

6.4. K dam no Iepirkuma līguma noteikumiem zaud jot sp ku normatīvo aktu grozījumu 
gadījum , Iepirkuma līgums nezaud  sp ku t  p r jos punktos. Šaj  gadījum  Pušu 
pien kums ir piem rot Iepirkuma līgumu atbilstoši sp k  esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.5. Puses garant , ka t m ir attiecīg s pilnvaras, lai sl gtu šo Iepirkuma līgumu un uzņemtos 
taj  noteikt s saistības un pien kumus. 

6.6. Ja k dai no pus m tiek mainīts juridiskais statuss, pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki, vadīt ji, kontaktpersonas, vai Iepirkuma līgum  min tie bankas rekvizīti, telefona, 
faksa numuri, elektronisk  pasta adreses vai tml., t  nekav joties rakstiski paziņo par to otrai 
Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskat ms, ka otra Puse ir pilnīb  izpildījusi 
savas saistības, lietojot šaj  Iepirkuma līgum  esošo inform ciju par otru Pusi. 

6.7. Pušu reorganiz cija vai to vadīt ju maiņa nevar būt par pamatu Iepirkuma līguma 
p rtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījum , ja k da no pus m tiek reorganiz ta vai likvid ta, 
Iepirkuma līgums paliek sp k  un t  noteikumi ir saistoši Pušu tiesību p rņ m j m. 

6.8. Visa Pušu savstarp j  sarakste kļūst par Iepirkuma līguma neatņemam m sast vdaļ m un 
nepieciešamības gadījum  var kalpot par pier dījumiem. 

6.9. Gadījum , ja P RDEV JS nevar nodrošin t tehniskaj  specifik cij  noteikto preču 
pieg di par taj  noteiktaj m cen m vis  līguma sp k  esamības laik , tad P RDEV JS 
maks  līgumsodu 20% no atlikuš s, p c p d j s pavadzīmes nomaksas, neizpildīt s līguma 
summas. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

PIRC JS:  

 

SIA „Austrumlatvijas koncertz le”  
reģ. Nr. 42403026217 

jur. adr.: Atbrīvošanas aleja 93, R zekne, LV-4601, 

faktisk  adrese: Pils iela 4, R zekne, LV-4601, 

t lrunis: 22020206 

e-pasts: koncertzale@rezekne.lv 

bankas rekvizīti: AS „Swedbank” 

konts Nr. LV64HABA0551033040557 

P RDEV JS: 

 

 SIA “BG” 

reģ. Nr. 40003148160 

jur.adr.: Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005 

t lrunis: 67387922 

e-pasts: bg@bgltd.lv 

bankas rekvizīti: AS SEB banka 

konta Nr. LV63UNLA0034109153100 

  

 _____________________ Di na Zirniņa _____________________ Ain rs Baumanis 
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Pielikums pie 23.12.2014. iepirkuma līguma Nr.1.9.1/145 

par saimniecības preču ieg di 
TEHNISKAIS PIED V JUMS 

N.p.k. Preces nosaukums Preces apraksts 

Pl notais 
daudzums 

Vienības 
cena, EUR, 

bez PVN 

1 Roku dvieļi loksnes Papīra roku dvieļi loksn s, 2 k rtas, dabīgi balti, paciņ  190 (+/- 5%), izm rs 
23,4x21.3cm (+/- 5%) 

900 1,140 

2 Tualetes papīrs Tualetes papīrs, 2 k rtas, rullī 500 (+/- 5%) loksnes, iepakojum  4 ruļļi 600 

(iepakojumi) 

2,290 

3 Ziepes Kr mveida ziepes, 5L 20 62,84 

4 Interjera mazg šanas 
līdzeklis 

Univers ls mazg šanas līdzeklis virsm m, m bel m, durvīm utt. (izņemot stiklus un 
spoguļus). Koncentr ts pH - ~7. Tilpums -  5L. Drošs lietošan , piešķir patīkamu, 
svaigu arom tu, tri nožūst, neatst jot svītras, ļoti ekonomisks, pateicoties 
nepieciešamajam doz šanas daudzumam un efektivit tei, 
piem rots lietošanai ar mitro uzkopšanas metodi. Iepakojums marķ ts ar kr su kodu un 

pielietojumam atbilstošu piktogrammu. 

5 41,06 

5 Stiklu mazg šanas 
līdzeklis 

Piem rots logu un spoguļu tīrīšanai. tri notīra netīrumus, tauku nos dumus un citus 
traipus. Nesm r  un neatst j švīkas, p c līdzekļa lietošanas neatst j paliekas. 
Koncentr ts. pH  ~ 5-7. Tilpums - 5L. Iepakojums marķ ts ar kr su kodu un 
pielietojumam atbilstošu piktogrammu. 

5 3,060 

6 Grīdas mazg šanas 
līdzeklis 

Mazputojošs līdzeklis - piem rots lietošanai gan uzkopšanas iek rt s, gan ar manu lo 
uzkopšanas metodi. Vis m ūdens noturīg m grīd m. Produkts iznīcina nepatīkamu 
smaku molekulas un tam piemīt svaigs arom ts, pH~ 8-9. Tilpums - 5L. Iepakojums 

marķ ts ar kr su kodu un pielietojumam atbilstošu piktogrammu. 

10 8,096 

7 Sanit ro telpu 
ikdienas tīršanas 
līdzeklis 

Sk bs ikdienas tīrīšanas līdzeklis uz citronsk bes b zes. Piem rots sanit ro telpu un 
virsmu - visu sk bju noturīgu sanit ro virsmu tīrīšanai, tai skait  met la kr nu un 
izlietņu tīrīšanai, virsm m ap izlietni, podiem. Šķīdina urīna, kaļķa nos dumus un rūsu, 
katlakmens nogulsnes, taukainus netīrumus un ziepju paliekas. pH sk bs, ~ 2 - 3. 

Koncentr ts - 0,5% (+/-0,1%) Tilpums - 5L. Iepakojums marķ ts ar kr su kodu. 

10 4,950 

8 Wc tīrīšanas līdzeklis Sk bju noturīgu virsmu - tualetes podu, bid  tīrīšanai. Šķīdina visa veida nos dumus 2 0,834 
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klozetpodos. tri iedarbojas. rta lietošana - pudelei gals, kas atvieglo grūti pieejamu 
virsmu tīrīšanu. Ekonomiska un rta līdzekļa padeve -pudelei gals ar šaur ku atveri, 
kas neļauj izšļ kt lielu daudzumu līdzekļa.  pH sk bs ~2-3. .Tilpums -  0,7L. 

Iepakojums marķ ts ar kr su kodu un pielietojumam atbilstošu piktogrammu. 
9  Wc tīrīšanas līdzeklis Sk bju noturīgu virsmu - tualetes podu, bid  tīrīšanai. Šķīdina visa veida nos dumus 

klozetpodos. Gatavs lietošanai. tri iedarbojas. pH sk bs ~2-3. .Tilpums -  5L. 

Iepakojums marķ ts ar kr su kodu un pielietojumam atbilstošu piktogrammu 

2 5,498 

10 K ts Teleskopisks k ts, kam gal  ir rot joša bumba ergonomiskai mopa tur t ja lietošanai, 
k ta garumu iesp jams regul t no 1,00 līdz 1,70m (+/- 5cm).  

6 23,510 

11 Mopa tur t js 
divpus jiem kabatu 
mopiem  

Divpus jo mopu tur t js izgatavots no izturīgas plastmasas, paredz ts vienlaikus 
slapjai un sausai uzkopšanai, tur t ja platums 40 (+/- 2) cm. Iesp jams noņemt no 
tur t ja mopus, nepieskaroties tiem. Iesp ja ar m rkrūzi papildin t darba šķidrumu tieši 
mop , kas ir nostiprin ts uz tur t ja. 

6 33.410 

12 Divpus jais kabatu 
mops no 100 % 

mikrošķiedras  

40 (+/- 2) cm plats Divpus jais kabatu mops no 100 % mikrošķiedras; Mopa stingrībai 
iekšpus  j būt izturīga auduma oderei. Mopam j būt piem rotam mazg šanai mopu 
mazg jamaj  mašīn  pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes. Mopam j satur vis  
lietošanas laik  nedziestoša inform cija par t  ražošanas laiku (vismaz nor dot  gadu 
un m nesi). Mopam j būt piem rotam lietošanai kop  ar divpus jo kabatu mopa 
tur t ju.  

20 14,380 

13 Divpus jais kabatu 
mops ar cilp m no 
kokvilnas / poliestera 

un mikrošķiedras 
josl m 

40 (+/- 2) cm plats divpus js kabatu mops ar cilp m no kokvilnas / poliestera un 
mikrošķiedras josl m. Mopa cilp m j būt iestr d t m ar pīni kreisaj  pus . Mopam 
j būt piem rotam mazg šanai mopu mazg jamaj  mašīn  pie temperatūras 95 C 
vismaz 600 reizes. Pied v t mopus vismaz 3 (trīs) daž d s kr s s. V lam s kr sas: zils, 
zaļš, sarkans. Mopam j satur vis  lietošanas laik  nedziestoša inform cija par t  
ražošanas laiku (vismaz nor dot  gadu un m nesi). Mopam j būt piem rotam lietošanai 
kop  ar divpus jo kabatu mopa tur t ju.  

50 11,638 

14  Saus s uzkopšanas 
putekļu sūc js 

 oti stabils, kvalitatīvs un ekonomisks putekļu sūc js mīkstu un cietu segumu/ virsmu 
uzkopšanai. 
TEHNISKIE DATI: 

Darba spriegums  230/50 V/Hz Jauda 1100 W, Sūkšanas jauda 2500 mm  

Putekļu maisa tilpums  6 litri 

Tvertnes tilpums  9 litri 

1 90,290 

http://www.bgltd.lv/index.php?VApj2CxaIj2SaIQY%268N7xGWxYY81RLx%268N7N
http://www.bgltd.lv/index.php?VApj2CxaIj2SaIQY%268N7xGWxYY81RLx%268N7N
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Riteņu skaits 5 gab. Trokšņa līmenis 

62 dBA. Elektrovada garums 7.5 metri, Svars7 kg. Lokan s sūkšanas caurules 
garums  2.2 metri. 

 Izm ri g/ p/ a 40/ 40/ 40 cm 

KOMPLEKT CIJ  IETILPST:   
Lokan  sūkšanas caurule 2.2 metri 

Hrom tas met la sūkšanas caurules 2 gab. Kombin tais sūkšanas uzgalis. Mīksto 
m beļu/ segumu sūkšanas uzgalis. Spraugu sūkšanas uzgalis. Putekļu maisa grozs ar 
auduma filtru. Papīra putekļu maiss 1 gab. 

15 Putekļu sūc ju maisi Vienreiz jie papīra maisi putekļu sūc jam. Divas k rtas, tilpums 6L. 
Piem roti Cleanfix S10/ S10 Plus/ SW 15/ Hako Supervac 100/ Floormatic S12 

Ecolab/ IGEFA S22/ S4 Bora/ BABY BORA/ Hurrican/ Columbus GOS ST 1000 / 

3000 / M 157 / 158 / 159 / GOS S 12 (jaun  versija) Hako GOS Supervac 100 / GOS 

HAREMA HV 9 S putekļu sūc jiem. 

10 0,354 

16 Putekļu sūc ju maisi Vienreiz jie auduma maisi, flīca, tilpums 7L, piem roti Columbus ST7 
putekļusūc jiem. 

20 0,758 

17 Birste grīdas 
uzkopšanas mašīnai 

Birste ar vid ji cietiem sariem, platums 55cm, piem rota Columbus RA55 grīdas 
uzkopšanas mašīnai 

1 160,00 

18 Sav kšanas gumija 
grīdas uzkopšanas 
iek rtai 

Platums 86cm, piem rota Columbus RA55 grīdas uzkopšanas mašīnai 2 45,00 

19 Gumijas cimdi Saimniecības cimdi M izm rs, 1 p ris 

Elastīgi un viegli pieguloši cimdi, kas izmantojami m jsaimniecīb , d rzkopīb , 
remonta un uzkopšanas darbos. P ris. 

120 0,210 

20 Gumijas cimdi Saimniecības cimdi L izm rs, 1 p ris 

Elastīgi un viegli pieguloši cimdi, kas izmantojami m jsaimniecīb , d rzkopīb , 
remonta un uzkopšanas darbos. P ris. 

30 0,273 

21 Gumijas cimdi Saimniecības cimdi XL izm rs, 1 p ris 

Elastīgi un viegli pieguloši cimdi, kas izmantojami m jsaimniecīb , d rzkopīb , 
remonta un uzkopšanas darbos. P ris. 

20 0,442 

22 Gumijas cimdi Dabīg  lateksa cimdi ar kokvilnas p rkl jumu iekšpus . 
Izmantojami daž d s saimniecības nozar s, p rtikas apstr d , darb  ar ķimik lij m. 

20 0,585 
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Biezums: 0.40 mm. 

Izm rs: 8 - 8½, 1 p ris 

23 Darba cimdi Adīti darba cimdi ar poliuret na p rkl jumu. 
Univers la roku aizsardzība. 
Piem roti izmantošanai rūpniecīb , mašīnbūv , celtniecīb  un uzkopšanas darbos. 
Izm rs: 10. 

20 0,932 

24 Darba cimdi Adīti darba cimdi ar abpus ju PVC pretslīdes punktojumu. 40 0,253 

25 Atkritumu maisi Atkritumu maisi LDPE 70L, 35mikr., Izm rs: 58x100 cm, 25gb/rll, pel ki 30 2,002 

26 Atkritumu maisi Atkritumu maisi LDPE 100L, 33mikr., Izm rs: 70x110cm, 10gb/rll, melni 10 0,810 

27 Atkritumu maisi Atkritumu maisi LDPE 150L, 40mikr, Izm rs: 75x115cm, 25gb/rll, melni 20 2,358 

28 Atkritumu maisi Atkritumu maisi LDPE 35L, 20 mikr Izm rs: 48x57 cm,15gb/rll, melni. 50 0,200 

29 

 

Atkritumu maisi Atkritumu maisi HDPE 20L, 6 mikr. Izm rs: 45x55cm, 20gb/rll, melni 10 0,220 

30  

Sūkļi ar abrazīvu 

Švamme ar abrazīvu, kas paredz ta virsmu tīrīšanai. Pateicoties abrazīva virsmai, 
viegla virsmu tīrīšana pat ļoti lieliem un piekaltušiem netīrumiem. Izm rs: 3x6x9cm; 
iepakojum  10gb 

10 0,270 

31 Univers ls 
mikrošķiedras 
audums,  kr sa-zila;  

 Lieliski piem rota daž da veida virsmu, k  arī stiklu un spoguļu tīrīšanai - nepūkojas. 
Kalpošanas laiks: ne maz k k  300 mazg šanas reizes nezaud jot materi la īpašības. 
Izm rs 40x40cm. 

20 1,550 

32 Univers ls 
mikrošķiedras 
audums,  kr sa-

sarkana 

Lieliski piem rota daž da veida virsmu, k  arī stiklu un spoguļu tīrīšanai - 

nepūkojas. Kalpošanas laiks: ne maz k k  300 mazg šanas reizes nezaud jot materi la 
īpašības. 
Izm rs 40x40cm. 

20 1,550 

33 Stikla tīrīšanas 
audums 

Gludas struktūras mikrošķiedras audums. Paredz ts spoguļu, stiklotu virsmu tīrīšanai 
un pul šanai, paredz ts lietošanai saus  veid , neatst j pūkas. Izm rs: 45x45cm 

10 0,560 

34 Logu mazg šanas 
komplekts 

Komplekt  ietilpst: T-veida rokturis 45cm ,loga tīrīt ja mops 45 cm ar aizdari, logu 
tīrīšanas sliede 45cm ar gumiju un fiksatoriem, sliedes tur t js ar aizdari,  teleskopisks 

k ts 3-daļīgs. Katra daļa 180cm. 

2 49,640 

35 Univers ls tīrīšanas 
līdzeklis 

Stipras iedarbības, mazputojošs, šķīdin t ju saturošs grīdu mazg šanas līdzeklis 
miner lu/ sint tisku eļļu, tauku, gumijas un ūdenī šķīstošu traipu tīrīšanai no visu veidu 

ūdens noturīg m ciet m grīd m. tri un pilnīgi notīra k  miner lu, sint tisku eļļu un 
tauku traipus, autokr v ju riepu nospiedumus, t  arī ūdenī šķīstošus traipus - piem rots 

5 11,770 
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grīdu mazg šanas iek rt m. 
Piem rots arī slapjai uzkopšanas metodei ar mopu un viendiska uzkopšanas iek rt m. 
Koncentr ts,  
pH - ~9. Tilpums -  5L. Iepakojums marķ ts ar kr su kodu un pielietojumam atbilstošu 
piktogrammu. 

37 Trauku mazg šanas 
tabletes 

 1 TABLETE - 6 FUNKCIJAS: 

1. mazg šanas līdzeklis: īpaši aktīvas vielas sp j izšķīdin t pat ļoti piekaltušus 
netīrumus un nodrošina trauku tīrību; 
2. skalot js: nov rš kaļķa un ūdens nos dumu veidošanos, neatst j švīkas; 
3. s ls aizst j js: mīkstina ūdeni un nov rš kaļķa nos dumu veidošanos, k  arī 
nodrošina lab ku mazg šanas rezult tu; 
4. stikla aizsardzība: piešķir stikla izstr d jumiem noturīgu spīdumu un aizsarg  pret 
stikla koroziju; 

5. met la aizsardzība: pul tam t raudam. K  arī aizsarg  trauku mazg jam s mašīnas 
met la detaļas; 
6. ūdenī šķīstoša folija: tabletes iepakojuma folija šķīst trauku mazg šanas procesa 
laik  un neatst j nek das paliekas. 
Tablešu skaits iepakojum : 60 gab. 

10 4,380 

38 Sūklis logu virsm m  Sūklis ar asiem plastmasas sariem viegl kai netīrumu notīrīšanai no ļoti netīr m logu 
virsm m. Atbilst logu mazg šanas sūkļa tur t jiem PRO GRIP 45 cm 

5 5,890 

39 Sūklis logu virsm m  Izturīgs sūklis no blīv m sint tisk m šķiedr m. Atbilst logu mazg šanas sūkļa 
tur t jiem PRO GRIP 45 cm 

5 4,530 

40 Sūklis logu virsm m   Izturīgs sūklis no blīv m sint tisk m un mikrošķiedr m. Atbilst logu mazg šanas 
sūkļa tur t jiem PRO GRIP 45 cm 

5 5,620 

41 Maiņas gumija logu 
slied m. 

Maiņas gumija logu slied m. Izm rs: 45 cm. 5 1,520 

42 Mat ts grīdu vasks Piem rots visu veidu cietiem grīdu segumiem, piem., PVC, linolejam, vinilazbesta, 
m kslīg  akmens un glud  dabīg  akmens grīd m. Noturīgs pret spirtu - tas aizsarg  
grīdas virsmas pret spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem. 
Atjauno grīdas dabisko izskatu un veido aizsargk rtu, kas to pasarg  no tras 
nolietošan s. Samazina grīdas slīd šanu. Atbilst ASTM D 2047 prasīb m attiecīb  uz 
slīdes pretestību pH: 7-9. Tilpums: 5 litri. 

10 22,700 
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43 Grīdas vasks 
dabīgajam linolejam 

oti spīdīgs vasks, kas īpaši izstr d ts linoleja grīd m. Tas nodrošina dziļu spīdumu, 
kuru var uzkopt ar vis m zin maj m  
uzkopšanas sist m m. P rkl j grīdu ar neslīdošu vaska k rtu saskaņ  ar ASTM D 
2047-99, aizkav  netīrumu k rtas veidošanos. 
pH: 8.5. Tilpums: 5 litri. 

10 20,220 

44 Trauku mazg šanas 
balzams 

Balzams trauku mazg šanai ar rok m. 
Saudz jošs roku dai; ekonomisks; augstas mazg još s īpašības. 
Tilpums: 500 ml 

  

5 1,410 

45 Pisu ra tabletes  Tablet m piemīt svaigs arom ts un t s neitraliz  nepatīkamas smakas. 
Piem rotas izmantošanai visu veidu pisu ros. 
Svars: 750 g. 

Tablešu skaits iepakojum : 40 gab. 

15 6,050 

46 Koncentr ts sūnu 
likvid šanai 

Koncentr ts sūnu, ķ rpju, sazaļojumu un sarkano aļģu likvid šanai. Līdzeklis ir aktīvs 
24h p c uzkl šanas un arī tad, ja n kamaj  diena līst lietus. 
Nesatur hloru. 

Tilpums: 250 ml(ekvivalents 5L līdzeklim kann , kas ir gatavs lietošanai). 

4 4,160 

47 V jstiklu mazg šanas 
līdzeklis vasarai 

Efektīvi notīra kukaiņu un citu netīrumu p das no auto v jstikliem. 

Gatavs lietošanai. 
Tilpums: 5 litri. 

15 1,200 

48 V jstiklu mazg šanas 
līdzeklis ziemai 

Automašīnu v jstiklu mazg šanas līdzeklis. 
Nesasalst līdz -21ºC. Tilpums: 5L 

10 1,670 

49 Kaļķa nogulšņu 
tīrīšanas līdzeklis 

Sp cīgs kaļķa nogulšņu tīrīšanas līdzeklis, kurš notīra noturīgus urīna un biezus kaļķa 
nos dumus, k  arī rūsas un cementa traipus. 
Nekorod  perfekti nokl tus hroma  
piederumus. Piemīt dezinfic joša un smaku neitraliz joša iedarbība.  
Piem rots vis m sk bju noturīg m virsm m. Koncentr ts. 
Tilpums: 5 litri; pH: 0.5. 

20 13,330 

50 S ls trauku 
mazg šanas mašīn m  

Nepieļauj bīstamu kaļķa nos dumu veidošanos un aizsarg  trauku mazg šanas mašīnu.  
Nodrošina optim lu trauku mazg šanas mašīnu darbību, mīkstina ūdeni un dod 
mirdzumu traukiem un gl z m.  Iepakojums 6 kg. 

10 3,960 

51 Mikrošķiedras mops Mikrošķiedras grīdas dr na, vienpus ja. Sast v no 100% poliestera/poliamīda 10 4.540 
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uzkopšanas sist mai. mikrošķiedras. Dr na ir piem rota visa veida cietiem grīdu segumiem, sanit ro mezglu, 
k pņu un nelielu platību ikdienas uzkopšanai 
Izm rs: 45x21cm ±2cm; 
Pieļaujam  mazg šanas temperatūra 95ºC; 
Katrai dr nai ir iestr d tas 4 kr su lentes marķ šanai. Dr nai j satur vis  lietošanas 
laik  nedziestoša inform cija par t s ražošanas laiku (vismaz nor dot  gadu un m nesi)  

52 Mikrošķiedras mops 
ar velkro, 40 cm 

rokas tur t jam  

Piem rots stiklu, spoguļu nerūs još  t rauda u.c. gludu virsmu kopšanai. Pateicoties 
mikrošķiedras īpašajai struktūrai, t  vienlaicīgi noslauka, notīra un nosusina tīr mo 
virsmu, neatst jot uz t s švīkas vai sm r jumus. Izm rs: 45x11cm (± 1cm) Kr sa: 
pel ka. Mopu mazg šanas temperatūra max. 95ºC. Ražot ja garantija vismaz 500 mopu 
mazg šanas reiz m.  

20 4,640 

53 Uzpildes aerosoli 

gaisa 

atsvaidzin šanas 
ierīcei 

Efektīva nepatīkamu smaku neitraliz šanas un arom tu kontroles sist ma. 
Viens uzpildes produktu komplekts, kurš kalpo līdz pat 180 dien m. Atbilst Microburst 
Duet ierīc m. 
Tilpums: 2 x 75 ml. 

12 7,450 

54 Videi draudzīgs 
Univers ls virsmu 
tīrīšanas līdzeklis uz 
spirta b zes 

Ar atbilstošu Eko marķ jumu. Piem rots visu ūdens noturīgu grīdu, piem ram, 
plastik ta, akmens, kaučuka, linoleja un PVC efektīvai ikdienas uzkopšanai. Piem rots 
visu mazg jamu, gludu un spīdīgu virsmu tīrīšanai, piem ram, plastmasas, stikla, 
lakotu, keramikas un met la. Mazputojošs, piem rots lietošanai uzkopšanas iek rt s. 
Koncentr ts. Ph~8,5. Tilpums: 5 litri. 

5 11,900 

55 K ts ar 
izsmidzin šanas 
funkciju 

K ts ar iebūv tu izsmidzin t ju, uzpild ms ar mazg šanas līdzekļiem. Tilpums ~ 300-

350ml. Ar stiprin jumu un caurumiem mopa tur t ju piestiprin šanai. K ta garums: 
150cm ±5cm. K ta svars ~ 480±20g; 
Katram k tam komplekt cij  ir m rkrūze un 4 kr su uzlīmes marķ šanai. 

2 20,010 

56  

Mopa tur t js ar 
klipsi 

Vienpus jo grīdas dr nu tur t js: univers ls tur t js piem rots gan vienpus j m gan 
vienreizlietojam m grīdas dr n m. 
Izgatavots no plastmas (ABS); 

Grīdas dr nas piestiprin s vis  tur t ja garum  gar vienu t  malu ar kustīgu, 
magnetiz tu plastmasas ped li. 
Dr nas piestiprin šana un noņemšana notiek bez roku palīdzības, ar k ju nospiežot 
fiks cijas ped li.  

2 17,300 
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Tur t ja izm ri: 40x10cm ±1cm; 
Svars: 320g ±50g; 
Dr nu tur t js pie k ta stiprin s ar savilc ja un papildus sprostgredzena palīdzību. K ta 
stiprin jums atrodas tur t ja centr , t d j di nodrošinot vienm rīgu dr nas spiedienu 

uz uzkopjamo virsmu. 

Katrs tur t js satur ražot ja marķ jumu, kas ļauj noteikt ražošanas datumu un partijas 
Nr. Marķ ts ar piktogrammu kas nor da uzkopšanas virzienu. 

57 Uzlīmju noņemšanas 
līdzeklis 

Notīra cenu uzlīmes, svītru kodus un rekl mas uzlīmes, k  arī košļ jam s gumijas 
paliekas no grīdas vai no pazol m. 
Piem rots stiklam, spoguļiem, v jstikliem un keramikai. 
Tilpums: 200 ml 

10 2,365 

58 Spirtu nesaturošas 
putas roku 

dezinfekcijai. 

 Nesatur spirtu, iznīcina gram-pozitīv s bakt rijas un gram-negatīv s bakt rijas, k  arī 
Candida s nīti. 
Parocīgs iepakojums, rti novietojams uz galda, lai vajadzības gadījum  tri un viegli 
dezinfic tu rokas. 
Atbilst normai EN1500 

Tilpums: 480 ml 

10 3,130 

59 Speci ls līdzeklis 
TFT ekr nu un LCD 
displeju tīrīšanai.  

Līdzeklis piem rots saudzīgai TFT ekr nu, LCD displeju tīrīšanai, k  arī  piem rots 
sk rienjūtīgo ekr nu, kompaktdisku, skeneru un kop t ju tīrīšanai.  
Notīra netīrumus, putekļus un pirkstu nospiedumus. 
Putu tīrīšanas līdzeklis, kas nesatur šķīdin t jus (spirtu, amonjaku), k  rezult t  
līdzeklis ir piem rots jutīgu virsmu tīrīšanai.  
Putas nenopil. Tilpums: 200 ml. 

10 5,500 

60 Aerosolveida 

košļ jam s gumijas 
tīrīšanas līdzeklis 

Aerosolveida tīrīšanas līdzeklis, kas sasald jot košļ jamo gumiju to palīdz izņemt no 
mīkstiem grīdu segumiem un mīkstaj m m bel m. Nesatur CFC Tilpums: 500 ml. 

4 4,620 

61 Košļ jam s gumijas 
tīrīšanas līdzeklis 

Iztīra košļ jamo gumiju no pakl jiem, polster jumiem, apģ rba, audumiem, no grīd m, 
k  arī iztīra ūdenī šķīstošus traipus. Pielietojums: līdzekli var lietot visu pret 
šķīdin t jiem noturīgu virsmu, k  arī nebal jošu virsmu tīrīšanai. Satur: >30% 
alif tiskie ogļūdeņraži, dipent ns, nafta, terpens. 

4 4,650 



 

 

 

– 9 – 

 

 

62 Kopšanas līdzeklis 
Aqua Satin-Polish.  

 Bezkr sains, veidots uz ūdens b zes, pussint tisks atjaunošanas un kopšanas līdzeklis. 
Vasku saturošs kopšanas pieniņš eļļot m un vaskot m parketa un koka virsm m. oti 
efektīvs kopšanas produkts. P c apstr des virsma var tikt pul ta. Vasks nesatur 
šķīdin t jus un ir videi ļoti draudzīgs. Iepakojums: 5L 

4 82,500 

63 Dabīgas ziepes 
Classic Bio Soap. 

 Mazg šanas līdzeklis, kuru pievieno ūdenim veicot mitro virsmu tīrīšanu vai ģener lo 
tīrīšanu eļļot m, eļļot m/vaskot m un lakot m grīd m.  Ziepes ir uz dabīgu eļļu un 
vasku b zes. Veicot mitro tīrīšanu ar ziep m, netiek ietekm ta virsmas spīduma 
pak pe.  Iepakojums:  5L  

 

2 57,500 

     

Kop j  cena visam apjomam, bez PVN 6640,86 (seši tūkstoši seši 
simti četrdesmit eiro, 86 

centi) 

Kop j  cena visam apjomam, ar PVN 8035,44 (astoņi tūkstoši 
trīsdesmit pieci eiro, 44 

centi) 

 

 

 

 

 

 


