
Pielikums Nr.1 

30.06.2021. 

 

Tehniskā specifikācija 

 
 

Garāžas Nr.2, vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī. 

Apraksts: 

1.Veicamo darbu apraksts: 

1.1. Veikt jaunu paceļamo sekcijveida vārtu piegādi un nomaiņu: 

-1 gab. ar ķēdes mehānismu, ar personāla durvīm, aizvēršanas un atbalsta funkciju, lodziņu personāla 

durvīs. Krāsa RAL 8014, siltumnoturība 1,2W/m2K); 

1.2. Veikt Talsu ielā 84 esošo garāžas Nr. 2, vārtu demontāžu un uzstādīšanas darbus.  

1.3. Veikt Talsu ielā 84 esošo garāžas Nr. 1, vārtu demontāžu un vārtu uzstādīšanu no garāžas Nr. 2 : 

1.4. Veikt sekcijveida vārtu ar ķēdes mehānismu iebūvi esošajās ailēs, kas paredz ailes un atsperbloka 

stiprināšanas karkasa izbūvi; 

1.5. Veikt esošo aiļu apdari pēc vārtu uzstādīšanas; 

1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un 

interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt  Talsu ielā 84 uz vietas pie  

ekspluatācijas iecirkņa vadītāja  G.Brieža, m.t. 29474949. 

1.7. Vārtu ar to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

1.8. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas. 

2. Prasības: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;  

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 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, 

atrašanās vietu un kontaktpersonu). 

4. Iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3, 

4.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla 

marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas; 

4.3. Veicamo darbu tāme. 
 

Avanss nav paredzēts. 

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas  Gundars Briedis, m.t. 29474949 
 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī 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 13.jūlijs plkst. 14.00 

 

 

Ekspluatācijas iecirkņa meistars                               Gundars Briedis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2. 

30.06.2021. 

Pasūtītājs:         

              

PSIA Ventspils siltums              

               

Objekts: Paceļamo sekcijveida vārtu izbūve garāžām NR. 2, Talsu ielā 84, Ventspils         

N.p.k. Darbu nosaukums Mērv. Daudzums 

Vienības izmaksas Kopējās izmaksas 

summa 

(eur) 
Laika 

norma 

(c/h) 

Darba 

samaksas 

likme 

Darba 

alga 

(eur) 

Materiāli    

eur 

Mehānismi   

eur 

Kopā 

(eur) 
darbietilpība 

(c/h) 

darba 

alga 

(eur) 

Materiāli         
( eur) 

Mehānismi   
(eur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Esošo vārtu 

demontāža 
k-pl 2            

2 
Paceļamo vārtu 

montāža 
k-pl 2            

3 

Paceļamie sekcijveida 

vārti ar personāla 

durvīm un logu 

k-pl 1            

  Kopā                          

  Soc.nodoklis                         

  Tiešās izmaksas kopā:                          

  Virsizdevumi                          

  Plānotie uzkrājumi                          

 Kopā bez PVN              

               

 

 


