
Pielikums Nr.1 

11.02.2020. 
 

Tehniskā specifikācija. 

Šķeldas transportieru ķēžu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī. 

Apraksts: 

1.1. Veikt katlu mājas Talsu ielā 69 šķeldas transportiera Nr.2 ķēdes ar apmetinātām tapām (nav 

pieļaujami valcēti vai kniedēti tapu gali) piegādi komplektā ar savienojumiem (Ķēdes metāla marka 

C 45 – dzesēts un rūdīts). Ķēdes ārējo slīdruļļu diametrs d=70mm; rullīšu platums 45mm; iekšējā 

slīdruļļa diametrs d=30mm; tapas diametrs d=20mm; ķēdes platums 50mm; posmu garums 200mm; 

solis 160mm; materiāla biezums 8mm (ķēdes izmērus skat. tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.1); 

1.2. Nepieciešamais ķēdes kopgarums – 60m; 

1.3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un 

interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz 

vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020; 

1.4. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 šķeldas transportieru Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ķēžu ar apmetinātām 

tapām (nav pieļaujami valcēti vai kniedēti tapu gali) piegādi komplektā ar savienojumiem (Ķēdes 

metāla marka C 45 – dzesēts un rūdīts). Ķēdes slīdruļļu diametrs d=26mm; rullīšu platums 35mm; 

tapas diametrs d=18mm; ķēdes platums 45 mm; posmu garums 152mm; solis 125mm; materiāla 

biezums 6mm (ķēdes izmērus skat. tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.2); 

1.5. Nepieciešamie ķēžu komplekti: 

1.5.1. Komplekts Nr.1 = 130m (2gab.×65,25m); 

1.5.2. Komplekts Nr.2 = 85,5m (2gab.×42,75m); 

1.5.3. Komplekts Nr.3 = 85,5m (2gab.×42,75m); 

Kopā: 301m. 

1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un 

interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz 

vietas, pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka E.Maula, m.t. 29186003. 
 

2. Prasības tehniskiem datiem un komplektācijai: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem; 

2.2. Ķēdes jāpiegādā gatavos posmos kuru tekošais garums ir robežās no 4.5 līdz 5.5m; 

2.3. Ķēžu un to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 8 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un 

paziņošanas brīža; 

2.4. Piegādes vieta: – Brīvības iela 38 un Talsu iela 69, Ventspils, Latvija. 
 

3. Iesniedzamie dokumenti: 

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.; 

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.; 

3.3. Jāiesniedz ķēžu tehniskā dokumentācija, rasējumi ar izmēriem. 
 

Avanss – ne vairāk kā 30%. 
 

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieki Edmunds Mauls (KM Brīvības ielā 38), m.t. 

29186003 un Andris Pētersons (KM Talsu ielā 69), m.t. 29806020. 

 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu 

– iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 18.februāra plkst. 14:00. 

 

 

Ražošanas daļas vadītājs                               Egils Liepiņš 
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