
Pielikums Nr.1 

08.11.2019. 

Tehniskā specifikācija 
 

Kondensāta neitralizācijas sistēmas remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī. 

1. Apraksts: 

1.1. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 dūmgāzu kondensatora esošās kondensāta neitralizācijas 

sistēmas remontu ar tā apsaistes elementu (caurulīšu, savienojumu, vārstu, pretvārstu, sprauslu, 

iesūkšanas mezglu ar līmeņa pludiņiem u.tt.) nomaiņu, kas paredz: 

1.1.1. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas iesūkšanas mezglu ar līmeņa pludiņiem nomaiņu 

(Grundfos Install.Kit I011 PP/E/C) – 2gab.; 

1.1.2. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas iesūkšanas mezglu caurulīšu (L=2m) nomaiņu 

(Grundfos hose PVC 6/9) – 2gab.; 

1.1.3. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas iesūkšanas mezglu spiediena sprauslu (L=6m) 

nomaiņu (Grundfos hose PE 6/9 (3/8”)) – 2gab.; 

1.1.4. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas iesūkšanas mezglu pretvārstu nomaiņu (Grundfos 

Inject.Unit PVC/E/C) – 2gab.; 

1.1.5. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas lodveida vārsta nomaiņu (GLINWED 16-3/8” 

Dn10, Pn16) – 1gab.; 

1.1.6. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas aizbīdņa uzgaļa nomaiņu (GLINWED PVC 

22x20) – 1gab.; 

1.1.7. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas plūsmas regulatora nomaiņu (in/out, Dn10) – 

1gab.; 

1.1.8. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas mīkstās saspiestā gaisa caurules (Dn10) nomaiņu 

5m apjomā; 

1.1.9. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas gaisa pūtēja (322)(UAB”DOMINGA”) ¼” 

nomaiņu – 1gab.; 

1.1.10. Esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas saspiestā gaisa pneimo savienotāja 1/4xDn10 

nomaiņu – 1gab. 

1.2. Veikt dūmgāzu kondensatora esošās kondensāta neitralizācijas sistēmas darbības pārbaudi – 

ieregulēšanu, ieskaitot nodošanu ekspluatācijā pēc remonta, kā arī personāla apmācību; 

1.3. Iekārtu un materiālu piegādes termiņš – 5 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas 

brīža; 

1.4. Montāžas darbu izpildes termiņš – 1 nedēļa; 

1.5. 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 vai enerģētiķa S.Petrova, 

m.t. 29670594. 

2. Prasības: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi; 

2.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta 

nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu). 

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. Apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātās iekārtas un materiāli atbilst dūmgāzu kondensatora 

rūpnīcas izgatavotājas rekomendācijām un prasībām;  

Avanss nav paredzēts. 

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Edmunds Mauls, m.t. 29186003. 
 

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 2019.gada 19.novembra plkst. 14:00. 

 
Ražošanas daļas vadītājs                               Egils Liepiņš 

mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv


 

 

Pielikums Nr.2 

08.11.2019. 

 

 

 

Pretendenta  pieteikums 

 
 

2019. gada................ 

 

 
Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī 

 

 
................................................................................................................................................................. 

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/ 

 

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par 

„Kondensāta neitralizācijas sistēmas remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

(bez PVN) 

1 
Kondensāta neitralizācijas sistēmas remonts 

Brīvības ielā 38, Ventspilī 
kompl. 1 

  

Līgumcena  

 

 

Modelis ____________________________________________________________ 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

 

 

 

 

 Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats....................................... 

 
 

 


