
 

Pielikums Nr.1 

26.01.2021. 

 

Tehniskā specifikācija 

 
 

Metāla darba galdu (5 gab.) piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī 

 

1. Apraksts: 

1.1. Metāla darba galds ar 9 atvilktnēm un ekrānu – 2.gab.;  

1.2. Metāla darba galds 2500x700xH850/1500mm ar 9 atvilktnēm un ekrānu, sekojošā izpildījumā: 

1.2.1. Sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 40x40x2mm; 

1.2.2. 8 kājas; 

1.2.3. 8 regulējami metāla balsti (d=60mm), kurus iespējams piestiprināt grīdai; 

1.2.4. Galda virsma izgatavota no finiera plāksnes (36mm), kas nosegta ar tērauda loksni (2mm); 

1.2.5. 3 noņemami atvilktņu bloki, kuru karkass izgatavots no taisnstūra tērauda caurules 

40x25x1,5 un 25x25x1,5mm un tērauda loksnes (biezums 1mm); 

1.2.6. Katrā atvilktņu blokā paredzēt 3 metāla atvilktnes instrumentu un aprīkojuma  uzglabāšanai; 

1.2.7. Noņemams metāla panelis – ekrāns L2500xB25xH650mm (metināts ekrāna karkass no 

tērauda caurules 25x25x1,5mm un perforētas tērauda loksnes 1,5mm); 

1.2.8. Metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu – RAL7040, 

izņemot galda virsmu.  

1.3. Metāla darba galds ar 6 atvilktnēm un ekrānu – 3.gab.;  

1.4. Metāla darba galds 1500x700xH850/150mm ar 6 atvilktnēm un ekrānu, sekojošā izpildījumā: 

1.4.1. Sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 40x40x2mm un 40x40x5mm 

stūreņa; 

1.4.2. 8 kājas; 

1.4.3. 8 regulējami metāla balsti (d=60mm), kurus iespējams piestiprināt grīdai; 

1.4.4. Galda darba virsma – sametināts rāmis no tērauda stūreņa 40x40x5mm, kurā ievietota finiera 

plāksne (36mm), kas nosegta ar tērauda loksni (2mm); 

1.4.5. 6 metāla atvilktnes – instrumentu un aprīkojuma uzglabāšanai; 

1.4.6. Ar skapi (1durvis); 

1.4.7. Metāla panelis – ekrāns L1500xB20xH650mm (metināts ekrāna karkass no tērauda caurules 

20x20x1,5mm un perforētas tērauda loksnes 1,5mm); 

1.4.8. Metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu – RAL7040, 

izņemot galda virsmu.  

2. Prasības: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.  

2.2. Piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža. 

3. Iesniedzamie dokumenti: 

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

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1. 
 

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020. 

Avanss nav paredzēts. 

 

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – 

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

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 9.februāra plkst. 14:00. 

 

 

 

Ražošanas daļas vadītājs                               Egils Liepiņš 
 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

26.01.2021. 

 

 

Pretendenta  pieteikums. 

 
 

2021. 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 „Metāla 

darba galdu (5 gab.) piegādi, Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

(bez PVN) 

1 
Metāla darba galdu piegāde, Talsu ielā 69, 

Ventspilī 
gab. 5 

  

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

 
 

 


