
1.daļa -  "Sadzīves tehnika"

Nr.p.

k.

Iepirkuma priekšmeta 

pozīcija
Tehniskais apraksts

Pretendenta piedāvājums 

(lūgums sniegt detalizētu 

informāciju)

Skaits

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR bez PVN 

par 1 gab.

Piedāvātā 

līgumcena EUR 

bez PVN par 

plānoto apjomu

1
Mazais ledusskapis ar mazu 

saldētāvu

Saldētavas tilpums +/-15 L       

Augstums +/-85 cm             Platums 

+/-50 cm                      Dziļums +/-

55 cm                             

Brīvstāvoša

2 gab. 

2

Lielais ledusskapis  ar mazu 

saldētavu (vēlams augšējā 

daļā)

Saldētavas tilpums +/-20 L       

Augstums +/-180 cm             

Platums +/-55 cm                      

Dziļums +/-60 cm                                

Brīvstāvoša

4 gab.

3 Veļas mazgājamā mašīna

Veļas ietilpība 6 kg        Cetrifūgas 

ātrums 1200 apgr./min.       

Energoefektivitātes klase A++

1 gab. 

4 Veļas žāvētājs
Maksimālā veļas ielāde 8 kg            

Energoefektivitātes klase A++
1 gab. 



5 Trauku mazgājamā mašīna

Ietilpība +/- 10 komplekti       

Energoefektivitātes klase A++                  

220V                                             

Brīvstāvoša

1 gab.

6 Putekļu sūcēji
Putekļu konteinera tilpums +/-3 L       

Jauda +/- 1800W      
2 gab. 

7 Plīts virsmas iebūvējamas

Kerasmiskā plīts virsma          

Sildvirsmu skaits  - 4 gab.                    

Jauda +/- 6500W                          3 

fāzu pieslēgums

3 gab.

8

Nerūsējošā tērauda 

elektriskā/keramiskā plīts ar 

cepeškrāsni (ēdnīcas 

aprīkojums)

Kerasmiskā plīts virsma          

Sildvirsmu skaits  - 4 gab.                    

Jauda +/- 7900W                          3 

fāzu pieslēgums

1 gab.

9
Mikroviļņu krāsns (1 gab. - 

ēdnīcai)

Tilpums +/- 20 L                             

jauda +/- 800W
6 gab.

10 Tvaika nosūcējs (ēdnīcai)
Recirkulācijas tvaika nosūcējs 

(600x300x600), iebūvēts skapītī
1 gab.



11
Tvaika nosūcējs 

(ergoterapijas telpai)

Tvaika nosūcējs, vadība mehāniska 

3 ātrumi, gaisma.     Brīvstāvošs
1 gab.

12

Televizors (liels) ar statīvu  

un kronšteinu (montējams 

pie sienas)

Ekrāna izmērs +/- 46 collas. 2 gab. 

13

Televizors (mazs) ar statīvu  

un kronšteinu (montējams 

pie sienas)

Ekrāna izmērs +/-30 collas. 4 gab.

14
CAM CONAX modulis 

Lattelecom TV uztveršanai

Elektroniskā ierīce, kura ir 

paredzēta kodētu digitālu TV 

kanālu dekodēšanai noteiktā 

kodēšanas sistēmā

6 gab.

*Pirms piegādes pretendentam obligāti ir jāpārbaude preču savietojamību (izmēri) ar mēbeļu aprīkojumu. 

2.daļa -  "Profesionālā sadzīves tehnika"

Nr.p.

k.

Iepirkuma priekšmeta 

pozīcija
Tehniskais apraksts

Pretendenta piedāvājums 

(lūgums sniegt detalizētu 

informāciju)

Skaits

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR bez PVN 

par 1 gab.

Piedāvātā 

līgumcena EUR 

bez PVN par 

plānoto apjomu

KOPĀ BEZ PVN 21%

Kopā:

Piegādes izmaksas (%):

Peļņa: (%)



1
Profesionālā trauku 

mazgājamā mašīna*

Ietilpība +/- 30 komplekti       

Energoefektivitātes klase A++                  

220V                                             

Brīvstāvoša

3 gab.

3.daļa -  "Uzkopšanas inventārs"

Nr.p.

k.

Iepirkuma priekšmeta 

pozīcija
Tehniskais apraksts

Pretendenta piedāvājums 

(lūgums sniegt detalizētu 

informāciju)

Skaits

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR bez PVN 

par 1 gab.

Piedāvātā 

līgumcena EUR 

bez PVN par 

plānoto apjomu

1

Kombinētā grīdas 

uzkopšanas iekārta ar 

akumulatoru

Birstes diametrs min. 45+/- 5  cm

Birstu skaits 1 gab

Uzsūkšanas sliedes platums max. 

70 cm

Teorētiskā mazgājamā platība  min. 

1290m²/h

Tīrā ūdens tvertnes tilpums min. 22 

l

Netīrā ūdens tvertnes tilpums min. 

25 l

1 gab.

KOPĀ BEZ PVN 21%

*Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz piedāvātās iekārtas lietošanas instrukcija un apraksts latviešu valodā, tai skaitā piedāvātās iekārtas 

ražotāja apliecinājums par pretendenta tiesībām veikt iekārtu tirdzniecību, garantijas un pēc garantijas apkopi LR teritorijā, kā arī jāapliecina, ka tiks 

veiktas personāla apmācības nepieciešamā apjomā uzkopšanas iekārtas lietošanā.

*Pirms piegādes pretendentam obligāti ir jāpārbaude preču savietojamību (izmēri) ar mēbeļu aprīkojumu. Cenā ir jābūt ietvertām visām izmaksām, kas 

saistītas ar preces piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, nodrošinot preces gatavību lietošanai.

Kopā:

Piegādes izmaksas (%):

Peļņa: (%)

KOPĀ BEZ PVN 21%

Kopā:

Piegādes izmaksas (%):

Peļņa: (%)



                                                                                                                 


