
Pielikums Nr.1 

                            05.04.2017. 
 

 

Darba uzdevums 

 

Siltumtrases izbūve ēkai Jūras ielā 1A, Ventspilī – saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikumā) 

 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti iepazīties ar objektu uz vietas. Piedāvājumā ir jābūt ieslēgtām 

visām izmaksām, kas ir nepieciešamas šā objekta realizācijai.  

 

Plānotais materiālu piegādes laiks - 24.04.2017. 

 

1. Prasības Pretendentam: 

1.1. Pretendents pēdējos 5 (piecos) gados kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis būvdarbu pasūtījuma 

realizāciju, kura ietvaros ir veikti siltumtrašu izbūves darbi (ar bezkanāla metodi) ar kopējo izbūvēto 

siltumtrašu garumu vismaz 40m; 

1.2. Pretendenta rīcībā jābūt būvdarbu vadītājam ar būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš pēdējos 5 (piecos) gados ir vadījis būvdarbu pasūtījuma realizāciju, 

kura ietvaros ir veikti siltumtrašu izbūves darbi (ar bezkanāla metodi) ar kopējo izbūvēto siltumtrašu 

garumu vismaz 40m; 

1.3. Pretendentam rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kuram ir: 

1.3.1. profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 „Darba 

aizsardzības vecākais speciālists” vai ekvivalents, 

vai  

1.3.2. būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un pamatlīmeņa zināšanas darba 

aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētiskā daļa),  

un 

1.3.3. pieredze vismaz 2 (divos) būvniecības objektos, izpildot darba drošības aizsardzības koordinatora 

pienākumus (darba aizsardzības koordinators minēts būvatļaujā). 

2. Pretendentam ir jāiesniedz: 

2.1. uzņēmuma reģistrācijas kopija; 

2.2. būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija; 

2.3. Pretendenta apstiprināts paveikto būvdarbu saraksts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, izceļot punktā Nr.1. 

prasītos objektus, lai apliecinātu savas pieredzes tehniskās un profesionālās spējas; 

2.4. būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu 

vadīšanā un apliecinājums saskaņā ar punktu Nr.2.; 

2.5. darba aizsardzības koordinatora kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums saskaņā ar 

punktu Nr.3. 

2.6. piedāvātā objekta tāme; 

2.7. darba laika grafiks. 

 

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai. 

 

Kontaktpersonas - E.Mauls (29186003) vai G.Briedis (25448043) 

 

Pielikumā:  1. Tehniskā specifikācija; 

  2. Pretendenta pieteikuma veidlapa; 

  3. Tāmes veidlapa. 

 

 

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs     M.Reinbergs 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

                            05.04.2017. 

 

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 Siltumtrases 

izbūvi ēkai Jūras ielā 1A, Ventspilī par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1 Darbu izmaksas gab. 1   

Līgumcena (gadā)  

PVN: 21%  

Līgumsumma  

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

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

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

- Garantija – 2 gadi. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


