
Pielikums Nr.1 

09.05.2017. 
 

 

 

Tehniskā specifikācija. 
 

Ekonomaizera tīrīšanas iekārta: 

1. Iekārtas apraksts. 

1.1. Iekārtai jābūt ES sertifikātam; 

1.2. Darba spiediens ne zemāks par 200 bar, temperatūra līdz 150
o
C; 

1.3. Ražība ne mazāk kā 15 l/min; 

1.4. Sūknim un sildītājam jābūt no nerūsējoša tērauda; 

1.5. Tīrāmo cauruļu minimālais diametrs ir 20 mm; 

1.6. Elektriskā jauda ne vairāk kā 8 kW, siltuma jauda ne mazāka kā 60 kW; 

1.7. Ūdens sildāmais izmanto šķidro kurināmo (dīzelis); 

1.8. Ir jābūt paredzētam nepieciešamā spiediena un temperatūras regulēšanai ar izejošo parametru 

indikāciju; 

1.9. Iekārtai ir jābūt viegli pārvietojamai (uz riteņiem). Svars ne vairāk kā 100 kg; 

1.10. Aizsardzības klase ne zemāka kā IP55; 

1.11. Komplektācijā ietilpst: 

1.11.1. Šļūtenes ar darba spiedienu ne zemāku kā 220 bar un temperatūra ne zemāka kā 155
o
C, 

garums ne mazāks kā 20 m; 

1.11.2. Jābūt pārejām, lai pieslēgtos sūknim un tīrīšanas iekārtām. Savienojošo elementu ārējam 

diametram jābūt ne lielākam kā 20 mm; 

1.11.3. Uzgaļi cauruļu tīrīšanai; 

1.11.4. Sprauslas cauruļu tīrīšanai – ne mazāk kā 3 gab.; 

1.11.5. Noslēdzējs pie darba spiediena ne zemāku kā 300 bar un temperatūra ne zemāka kā 155
o
C 

1.12. Piegādes laiks: jūnijs, 2017. gads; 

1.13. Piegādes laiks – 30 dienas pēc līguma parakstīšanas. 

2. Iesniedzamie dokumenti. 
2.1. Iekārtas fotogrāfija; 

2.2. Iekārtas izmēri; 

2.3. Iekārtas komplektācija; 

2.4. Ekspluatācijas instrukcija; 

2.5. Pretendenta  pieteikums. 

 

Kontaktpersona  – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719. 

 

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-

pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

Līgumcena ar piegādi Brīvības ielā 38, Ventspilī. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2017. 

 

Pielikumā:  

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.; 

 

 

 

 

Centrālās katlumājas vadītājs      V.Kostjkins 
 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

                            09.05.2017. 

 

Pretendenta  pieteikums. 

 
 

2017. 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 

„Ekonomaizera tīrīšanas iekārta” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1  gab. 1   

Līgumcena  

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

- iekārtas garantija – 2 gadi. 

 

 

 

 

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

 

 
 

 


