
Pielikums Nr.1 

02.10.2020. 
 

Tehniskā specifikācija. 
 

1. Mazās sapulču zāles kosmētiskais remonts (3. stāvs): 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudzums. 
 

  Griesti     

1 Griestu remonts m² 3 

 Sienas   

1 Sienu attīrīšana, gruntēšana un špaktelēšana m² 38,5 

2 Sienu gruntēšana m² 38,5 

3 Sienu krāsošana m² 38,5 

 Grīdas   

1 Esošā grīdas seguma, grīdlīstu demontāža m² 13,20 

2 Grīdas izlīdzināšana   

3 Lamināta (32.klase) ieklāšana un grīdlīstu montāža m² 13,20 

 Citi darbi   

1 Sliekšņu krāsošana gab. 2 

2 Durvju ailes apstrāde gab. 1 

3 Virtuves skapja (ar izlietni) un virsmas iegāde, montāža gab. 1 

2. Telpas remonts (1.stāvs): 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudzums. 
 

  Griesti     

1 
Griestu demontāža un griestu seguma ARMSTRONG (vai 

ekvivalents) montāža. 
m² 16,5 

 Sienas   

1 Sienu attīrīšana, gruntēšana un špaktelēšana m² 42,75 

2 Sienu gruntēšana m² 42,75 

3 Tapešu līmēšana m² 42,75 

 Grīdas   

1 Esošā grīdas seguma, grīdlīstu demontāža, utilizācija m² 16,5 

2 Grīdas izlīdzināšana m² 16,5 

3 Lamināta (32.klase) ieklāšana un grīdlīstu montāža m² 18 

3. Tehniskās daļas kabineta grīdas seguma nomaiņa (2.stāvs): 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudzums. 
 

 Grīdas   

1 Esošā grīdas seguma, grīdlīstu demontāža. m² 34,5 

2 Grīdas izlīdzināšana m² 34,5 

3 Lamināta (32.klase) ieklāšana un grīdlīstu montāža m² 34,5 

Visi izmēri ir orientējoši un pirms piedāvājuma iesniegšanas jāprecizē uz vietas. 

Visu demontēto izvest un utilizēt. 

 

1. Prasības pretendentiem 

1.1. Pēdējo 3 gadu laikā veikti līdzīga veida darbi vismaz 2 objektos. 

1.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi. 

2. Iesniedzamie dokumenti 

2.1. Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Pielikumu Nr.2.) 

2.2. Lokālā tāme (par katru telpu atsevišķi) 



2.3. Apliecinājums par pretendenta atbilstību 1.1.punktam (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona 

Nr.) 

 

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas ir obligāti jāveic objekta apskate klātienē un nepieciešamais darbu 

tehniskais raksturojums jāsaskaņo ar sagādes un transporta iecirkņa vadītāju Māri Reinbergu (tel. 

29338975). 

Avanss ne vairāk kā 20%. 

Darbu izpildes termiņš: 1 mēnesis no darbu uzsākšanas brīža. 

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. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.10.2020. plkst. 14.00 

 

Pielikumā:  

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.; 

 

 

 

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs      Māris Reinbergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

                           02.10.2020. 

 

Pretendenta  pieteikums. 

 
 

2020. 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 „Enerģētiķa 

un tehniķa kabinetu remontu Talsu ielā 69, Ventspils” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1 Mazās sapulču zāles kosmētiskais remonts gab. 1   

2 Telpas remonts gab. 1   

3 Tehniskās daļas kabineta grīdas seguma 

nomaiņa 

gab. 1   

Līgumcena  

 

Avanss ______________________ (ne vairāk kā 20%) 

Materiālu piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas .................................  

Darbu izpildes termiņš.................................  

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

- materiālu un darbu garantija – 2 gadi. 

 

 

 

 

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

 

 
 

 


