
Pielikums Nr.1 

                            06.03.2017. 
 

 

Tehniskā specifikācija. 
 

 

Padziļināta NAIK reģenerācijas iekārtu projekta informācijas sagatavošana, Ventspils: 

 

1. Darbu apraksts. 
 

1.1. Apkopot PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” sagatavoto informāciju par NAIK 

ražotājiem, piegādes apjomiem un piegādes cenu Latvijā, kā arī analizēt NAIK ražošanas 

izmaksas veidojošos faktorus un izteikt izmaksu nākotnes prognozes. 

1.2. Sagatavot informāciju par valsts nodokļu politiku saistībā ar cieto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un NAIK ražošanu. Sagatavot informāciju par citu ES valstu politiku 

attiecībā uz NAIK ražošanu un izmantošanu. 

1.3. Veikt detalizētus projekta aprēķinus ar dažādu ES fondu līdzfinansējuma apjomu, arī 

analizējot variantu, ka NAIK siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai tiek importēts. 

1.4. Veikt aprēķinus, nosakot iekārtu darbības pārtraukuma vasaras mēnešos ietekmi uz 

projekta finanšu rādītājiem, pamatojoties uz faktiskajiem Pārventas siltumapgādes 

sistēmas slodzes grafikiem, NAIK iekārtu nosakot kā bāzes slodzi. 

1.5. Sagatavot informāciju par izdedžu un pelnu pārstrādes vai utilizācijas iespējām, 

trūkumiem un riskiem, izmantojot kustīgo ārdu un verdošā slāņa tehnoloģiju. 

1.6. Veikt ES normatīvo aktu un pieredzes analīzi attiecībā uz izdedžu utilizācijas iespējām. 

Noskaidrot un konsultatīvi saskaņot ar Valsts vides dienestu precīzus izdedžu sastāva 

parametru pieļaujamos limitus, lai izdedži nebūtu uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem. 

1.7. Veikt kurtuves tehnoloģiju – kustīgo ārdu / verdošās slāņa – priekšrocību, trūkumu, risku 

utml. salīdzinājumu. 

1.8. Veikt padziļinātu CSA poligonā „Pentuļi” saražotā NAIK sastāva analīzi. 

1.9. Izskatīt iespēju līdzsadedzināt naftas produktu atkritumus – papildu kapitālieguldījumu 

izmaksas, ieguvumi, iespējamais daudzums nākotnē, piegādātāji. 

1.10. Darbu veikšanas laiks: marts, 2017. gads – 2 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. 
 

2. Prasības pretendentiem 
 

2.1. Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā Pretendents ir veicis no atkritumiem iegūta kurināmā (t.sk. 

cietajiem sadzīves atkritumiem, naftas produktu atkritumiem vai notekūdeņu dūņām) 

enerģijas reģenerācijas iekārtu tehniskās dokumentācijas (projekta ieceres dokumentācija, 

tehniski ekonomiskais pamatojums vai būvdarbu / iekārtu piegādes iepirkuma dokumenti) 

izstrādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām; 

2.2. Pretendents iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojumu izpildei var nodrošināt speciālistu, 

kurš ir veicis enerģijas reģenerācijas iekārtu tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši 

augstākminētajām prasībām. 
 

3. Iesniedzamie dokumenti. 
 

3.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona 

Nr.). 

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.2.. 

3.3. Sagatavot iepirkuma plānu pakalpojumiem, celtniecības darbiem, iekārtu piegādei, 

montāžai un palaišanai. 

3.4. Sagatavot rakstveida atskaiti par Darba uzdevumu izpildi un iesniegt saskaņošanai 

Pasūtītājam. 



3.5. Sagatavot atskaites rezultātu prezentāciju un prezentēt to Pasūtītāja nozīmētā sanāksmē 

Ventspils pilsētas domes un projekta ieinteresēto pušu pārstāvjiem. 

3.6. Pretendenta  pieteikums. 

 

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 piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2017. 
 


