
Pielikums Nr.1 
07.04.2017. 

 
 

Tehniskā specifikācija 
 
Grīdas seguma maiņa operatoru telpās katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī. 
 
1. Darbu apraksts 
1.1. Vecā linoleja seguma noņemšana 
1.2. Esošo grīdlīstu demontāža 
1.3. Grīdas labošana ar betonu 
1.4. Grīdas gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana un slīpēšana 
1.5. Kokšķiedru apakšklāja ieklāšana 
1.6. Lamināta ieklāšana 
1.7. Grīdlīstes montāža 
1.8. Alumīnija noseglīstes montāža pie durvīm. 
2. Prasības materiāliem 
2.1. Kokšķiedru apakšklājs, 7 mm vai biezāks 
2.2. Mitrumizturīgs lamināts, 33. klase, 8mm vai biezāks 
3. Prasības pretendentiem 
3.1. Pēdējo 3 gadu laikā veikti grīdas remonta un seguma nomaiņas darbi vismaz 2   

objektos. 
3.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi. 
4. Iesniedzamie dokumenti 
4.1. Pretendenta pieteikums 
4.2. Lokālā tāme 
4.3. Apliecinājums par materiālu atbilstību 2.punktam 
4.4. Apliecinājums par pretendenta atbilstību 3.1.punktam (firmas nosaukums, 

kontaktpersona, telefona Nr.) 
 

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic obligāti objekta apskate klātienē un 
nepieciešamais darbu tehniskais raksturojums jāsaskaņo ar katlumājas vadītāju Andri 
Pētersonu (tel. 29806020). 
Darbu laikā nav iespējama pilnīga telpas atbrīvošana no mēbelēm. 
Avanss ne vairāk kā 30%. 
Darbu izpildes termiņš: 1 mēnesis no darbu uzsākšanas brīža. 
 
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. 
 
Cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 18.04.2017. 
 
Pielikumā:  

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.; 
 
 
Katlumājas Talsu iela 69 vadītājs     A.Pētersons 

mailto:vent.siltums@ventspils.lv


Pielikums Nr.2 
                            07.04.2017. 

 

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 
Grīdas seguma maiņa operatoru telpās katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī par līgumcenu: 
 
 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 
EUR 

Summa, EUR 

1 Materiāli un darbi gab. 1   

Līgumcena (bez PVN)  

 
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

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

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 
- materiālu un darbu garantija – 2 gadi. 

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


