
APSTIPRINĀTS 

Latgales zoodārza vadītājs 

_______________M. Pupiņš 

      Daugavpilī, 2020.gada 20.maijā 

 

 

CENU APTAUJA 

Identifikācijas Nr. 2020/8 

“Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales zoodārzam”. 

 

1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Latgales zoodārzs 

Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 

Reģistrācijas Nr. 90000705874 

Kontaktpersona tehniskos 

jautājumos 

Valērijs Vahruševs, mob. 26392518; 

Kontaktpersona līguma 

slēgšanas jautājumos 

Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: 

latgaleszoodarzs@daugavpils.lv ; tycoon4@inbox.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmets: 

Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales zoodārzam. 

3. Paredzamā līgumcena: 

Atkarībā no iesniegtā piedāvājuma. 

4. Samaksas kārtība: 

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta 

sastādītās pavadzīmes vai rēķina saņemšanas. 

5. Iepirkuma nosacījumi: 

Precīzs preču apraksts ir aprakstīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Prece 

tiks iegādāta pārskaitījuma veidā pa daļām atkarībā no piedāvājuma, saskaņā ar 

Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu telefoniski vai elektroniski, atkarībā no 

vienošanās, līgumā noteiktajā kārtībā. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs 

jāpiegādā 15 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai 

saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  

 līdz tiek izlietota līguma summa; 

 līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts komersants. 

7. Līguma izpildes vieta: 

Latvijas Republikas administratīvā teritorija. 

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  

 Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs; 

 Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; 

 Iepirkuma procedūrā piedalās visi piedalīties griboši pretendenti no attiecīgās 

nozares. 
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9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

 Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā 

norādītajai formai 

 Finanšu - tehniskais piedāvājums: 

 Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā 

(1.pielikums) norādītajām prasībām, atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai; 

 Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi 

paredzamās ar Preces piegādi saistītās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

      Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

11. Piedāvājums iesniedzams: 

 Līdz 2020.gada 3.jūnija, plkst.17.00 

pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 personīgi vai pa pastu; 

 Līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00 

elektroniski uz norādīto kontaktpersonas e-pastu: 

latgaleszoodarzs@daugavpils.lv ; tycoon4@inbox.lv 

12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  

3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojums 

par rezultātiem būs sniegts elektroniski. 

PIELIKUMĀ: 

1. Tehniskā specifikācija; 

2. Pieteikums dalībai aptaujā; 

3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma. 
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1.pielikums 

 

Cenu aptaujas 

“Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales zoodārzam vajadzībām” 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Nr. Preces apraksts* Vienības Nepieciešamais 

daudzums 

1. Iebūvējamais zem apmetuma gaismeklis, 

1x58W/220-230v, gaismekļa ārējais diametrs 14cm, 

ūdens noturīgs 

gabals Pēc 

nepieciešamības 

2. Zemūdens LED prožektori 10W, 12v, Balta gaisma 

(4000K) 

gabals 

3. Digitāls binokulārais mikroskops ar kameru 

projicēšanai, WF10x/18mm. Ahromātiski objektīvi 

4x, 10x, 40x 100x 3.14MP digitālā kamera, LED 

apgaismojums. 

gabals 

4. UV sterilizators, 18W gabals 

5. Fitoplanktona reaktors, izmēri: 150x190x650mm; 

tilpums: 5 litri 

gabals 

6. Zooplanktona reaktors, diametrs: 80mm, garums: 80cm, 

caurulītes savienojums gaisa sūknim: 6mm 

tilpums: 2.5 litri 

gabals 

7. Akvāriju dzesēšanas iekārta, paredzēts jūras un 

saldūdens akvārijiem, jauda: 550 W, dzesēšanas jauda: 

1650 W, ūdens apjoms līdz: 2500 litriem, ūdens 

caurplūšana: 2000 - 4000 litri/h 

gabals 

8. Sildošais paklājs rāpuļiem, Jauda:16 W Iznērs: 26,5x28 

cm 
gabals 

9. Sildītājs tropu stikla terārijiem, jauda: 7W, Izmērs: 

15x28 cm, zemgrunts 

gabals 

10. Sildītājs tropu stikla terārijiem, 20W, zemgrunts gabals 

11. Sildošā lente terārijiem, 25w m 

12. Apsildes kabelis 18T/ 395W/ m 

13. Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta m 

14. Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-

G13, garums 590 mm, 18 W, silti balta 

gabals 

15. Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-

G13, garums 590 mm, 18 W, silti balta 

gabals 

16. Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-

G13, garums 1200 mm, 18 W, silti balta 

gabals 

17. Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-

G13, garums 1200 mm, 18 W, silti balta 

gabals 

18. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 2.00, E27, 

26w, Ultravioleta 

gabals 

19. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 5.00, E27, gabals 



26w, Ultravioleta 

20. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 10.00, E27, 

26w, Ultravioleta 

gabals 

21. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 50w, Ultravioleta gabals 

22. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 75w, Ultravioleta gabals 

23. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 100w, Ultravioleta gabals 

24. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 25w, Ultravioleta A gabals 

25. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 25w, Ultravioleta B gabals 

26. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 50w, Infrasarkana gabals 

27. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 75w, Infrasarkana gabals 

28. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 100w, Infrasarkana gabals 

29. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 150w Infrasarkana gabals 

30. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 250w Infrasarkana gabals 

31. Padevējsūknis - Izvadsūknis, veiktspēja:  

9000-12000 litri/h 

gabals 

32. Padevējsūknis - Izvadsūknis, veiktspēja:  

7000-8000 litri/h 

gabals 

33. Maisītājsūknis,  veiktspēja: 12000-15000 litri/h gabals 

34. Kompresors, 250 litri/h, 5 W gabals 

35. Gaisa sūknis akvārijam, 150l/h, 4W/150-200l gabals 

36. Gaisa sūknis akvārijam, 2200l/h, 220v/50Hz  

37. Gaisa sūknis akvārijam, 3000l/h, 220v, 50Hz  

38. Gaisa sūknis akvārijam, 3600l/h, 220v/50Hz  

39. Gaisa sūknis akvārijam, 8500l/h, 220v, 5,5m  

40. Gaisa sūknis akvārijam, DM 10 000  

41. Gaisa sūknis akvārijam, DM 65 000  

42. Gaisa kompresors akvārijam, APS 150  

43. Gaisa kompresors akvārijam, ACO 318  

44. Gaisa kompresors akvārijam, ACO 328  

45. Pretvārsts akvāriju kompresoram, CV-D  

46. Pretvārsts akvāriju kompresoram, 3cm  

47. Ventilis gaisa caurulītēm, ACV-02  

48. Gaisa izsmidzinātājs akvārijiem, 15x25mm  

49. Gaisa izsmidzinātājs akvārijiem, 18x25mm  

50. Gaisa izsmidzinātājs akvārijiem, 20x50mm  

51. Termometrs akvārijiem, stikla, spirta bāzes skala  

52. Filtrs akvārijam  



53. Difuzors cilindrs, d3/130mm  

54. Difuzors cilindrs, d4/220mm  

55. Polipropilēna diega kasetne filtriem, 5collas, 

25mikroni 

 

 

*Norādīt vairāku modeļu variācijas, ja tas ir iespējams 



PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

„Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales zoodārzam vajadzībām” 

 

1. Pretendenta nosaukums:  

2. Vienotais reģistrācijas numurs:  

3. Juridiskā adrese:  

4. Pasta adrese: (ja atšķiras)  

5. Pretendenta e-pasta adrese:  

6. Kontaktpersonas vārds, uzvārds:  

7. Kontaktpersonas tālruņa numurs:  

8. Kontaktpersonas e-pasta adrese:  

9. Bankas nosaukums:  

10. Bankas kods:  

11. Bankas konta numurs:  

12. Līguma parakstītājs: (vārds, 

uzvārds, amats) 

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents: 

1) piesakās piedalīties cenu aptaujā „Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales 

zoodārzam vajadzībām”; 

2) apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 

3) apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas; 

4) apliecina, ka pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

noteiktajam; 

5) apliecina, ka aptaujas nosacījumi ir skaidri un saprotami, un apņemas tos ievērot. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums) 

2020.gada ___.____________. 

 

 



 

3.pielikums 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 
Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt bez maksas šādas Tehniskajā 

specifikācijā „Specializēta aprīkojuma piegāde Latgales zoodārzam vajadzībām” 

norādītās preces par šādu cenu: 

 

Nr. 

Piedāvātās 

preces 

nosaukums 

Detalizēts preces apraksts (lai 

var salīdzināt ar tehniskajā 

specifikācijā norādītajām 

prasībām) 

Mērvienība  

Cena par 

vienu vienību 

eiro bez PVN 

1.   gab.  

2.   gab.  

… … … … … 

Kopā eiro bez PVN  

Kopā eiro ar PVN  

Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preci saskaņā ar pasūtījumu; 

Mēs apliecinām, ka: 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

aptaujā; 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības. 
 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas „Specializēta aprīkojuma 

piegāde Latgales zoodārzam vajadzībām” nosacījumiem un tam pievienoto 

dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums) 

2020.gada ___.____________. 

 

Kam: Latgales zoodārzam, Vienības ielā, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā 

Pretendents   

Adrese:  

Kontaktpersona, 

tās tālrunis, fakss 

un e-pasts: 

 

Datums:  

Pretendenta 

Bankas rekvizīti: 

 


