
Pielikums Nr.1 

06.10.2021. 

Identifikācijas Nr. VS 21/70 

 
 

Tehniskā specifikācija. 
 

 

1. Apraksts: 

1.1. Logu mazgāšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspils: 

1.1.1. Logu stiklu platība ~ 260 m2 – (mazgāšana no abām pusēm, ar pacēlāju); 

1.1.2. Maksimālais augstums ~ 10 m. 

1.1.3. Telpās nav pieejami laukumi logu mazgāšanai augstumā. 

1.2. Logu mazgāšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspils: 

1.2.1. Logu stiklu platība (katlu mājai) ~ 650 m2 (mazgāšana no ārpuses ar pacēlāju); 

1.2.2. Logu stiklu platība (šķeldas transportiera ēka) ~ 70m2 (mazgāšana no abām pusēm, sarežģīta 

piekļuve) 

1.2.3. Maksimālais augstums ~ 20 m. 

1.3. Žalūziju mazgāšana administratīvajā ēkā Talsu ielā 84, Ventspils: 

1.3.1. Ēkas 18 logu metāla žalūziju mazgāšana ar ķīmiju un augstspiediena iekārtu (ar pacēlāju). 

2. Prasības Pretendentiem: 
2.1.  Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus. 

Nepieciešamības gadījumā PSIA “Ventspils siltums” ir tiesīgs pieprasīt pacēlāja ar grozu operatora 

apmācības apliecību. 

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

atrašanās vietu un kontaktpersonu). 

3. Iesniedzamie dokumenti: 

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.2.); 

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.; 

3.3. Veikto darbu saraksts atbilstoši punktam Nr.2.2. 

 

Par darba drošību atbild darbu veicējs.  

 

Vienreizēja mazgāšana pielietojot specializētus mazgāšanas līdzekļus. 

 

Darbu izpildes laiks – 20 darba dienas no līguma parakstīšanas. 

 

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate klātienē. Apmeklējumu saskaņot 

ar ražošanas direktoru Egilu Liepiņu (tel. 29155226) 

 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 14.10.2021. plkst 10.00. 

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

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

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

Avanss nav paredzēts. 

 

 

 

 

Ražošanas daļas vadītājs        E.Liepiņš 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv


Pielikums Nr.2 

06.10.2021. 

Identifikācijas Nr. VS 21/70 
 

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  

“Logu mazgāšana Ventspilī” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums Cena, EUR 
Summa, EUR 

(bez PVN) 

1 
Logu mazgāšana katlu mājā Brīvības 

ielā 38, Ventspils 
gab.. 1 

  

2 
Logu mazgāšana katlu mājā Talsu ielā 

69, Ventspils 
gab. 1 

  

3 
Logu mazgāšana šķeldas transportiera 

ēkā Talsu ielā 69, Ventspils 
gab. 1 

  

4 
Žalūziju mazgāšana Talsu ielā 84, 

Ventspils 
gab. 1 

  

Līgumcena  

 

 

Kopējais darbu izpildes termiņš __________________________ 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par 

prasībām, atzīstam prasības par pamatotām. 

2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām. 

3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar remontu saistītās izmaksas, t.sk., 

nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, 

un uzņemas garantijas saistību izpildi.  

4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un 

saistības sakarā ar piedāvājumu. 

5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdim. 

6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

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

 


