
Pielikums Nr.1 

30.11.2021. 

 

Tehniskā specifikācija 

 
 

Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā  

Talsu ielā 69, Ventspilī 

 

1. Apraksts: 

1.1. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāžu un pieslēgšanu katlu mājā Talsu ielā 

69, Ventspilī; 

1.2. Jaunā siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārta atrodas katlu mājā Talsu ielā 69 – iekārtas pieslēguma 

vietas pie siltumtrases ir ierīkotas; 

1.3. Veikt tīkla ūdens mīkstināšanas iekārtas pieslēgšanas aprīkojuma iegādi un piegādi sekojošā vai 

analogā komplektācijā: 

1.3.1. Vārsts “Butterfly” tipa, Dn50, Pn16, GG25-GGG40/AISI/EPDM – 6gab.; 

1.3.2. Starpatloku pretvārsts Dn50, Pn16 – 1gab.; 

1.3.3. Brīvais atloks Dn50, Pn16 – 7gab.; 

1.3.4. Metināmais atloks Dn40, Pn16 (pie sūkņa) – 2gab.; 

1.3.5. Pāreja Dn40/50, Pn16 – 2gab.; 

1.3.6. Sensoru un manometru nipelis – 3gab.; 

1.3.7. Manometrs 0-16bar, d63,WIKA – 2gab.; 

1.3.8. Caurule AISI316 Dn50 - 5m 

1.4. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”; 

1.5. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas palaišanas un ieregulēšanas darbus. Jaunai 

siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtai jānodrošina ūdens cietības samazināšanu siltumtīklu ūdenī 

no 0,6 mg-ekv/l līdz 0,3mg-ekv/l un zemākai; 

1.6. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, 

ieskaitot personāla apmācību; 

1.7. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar 

izpildshēmām un veikto darbu aktiem, ieskaitot ūdens cietības analīzes. 

2. Prasības: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem; 

2.2. Darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas. 

3. Prasības Pretendentiem: 
3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos 

darbus; 

3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta 

nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu). 

4. Iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.; 

4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem. 
 

Avanss nav paredzēts. 
 

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

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. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 9.decembra plkst. 10:00. 

 

 

 

Ražošanas daļas vadītājs                               Egils Liepiņš 
 

 

mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv


Pielikums Nr.2 

30.11.2021. 

 

 

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 „Siltumtīklu 

ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

(bez PVN) 

1 

Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas 

montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 

69, Ventspilī 

kompl. 1 

  

Līgumcena  

 

 

Darbu izpildes termiņš: _________________________________ 

 

Garantijas termiņš: ______________________________ 

 

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

 
 

 


