
Pielikums Nr.1 

30.01.2018. 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Pelnu konteinera iegāde.  

1. Pelnu konteiners paredzēts birstošu pelnu uzkrāšanai un transportēšanai uz atkritumu vietu ar 

kravas automašīnu aprīkotu ar “Hook lift” sistēmu konteinera iecelšanai un izcelšanai kravas 

automašīnā. Pelnu konteiners sastāv no slēgta tipa metāla korpusa ar atveramu vāku no viena gala, 

no viena sāna trīs kontroles lūkas, konteinera augšpusē pelnu iebēršanas atvere. Konteiners 

aprīkots ar diviem pelnu izlīdzināšanas vītnes veida transportieriem ar piedziņas motora 

reduktoriem. Vītnes veida transportieris izgatavots no caurules, transportiera atsaites vietas 

caurules vietā jābūt tērauda stienim. Konteineram jābūt aprīkotam ar konteinera pacelšanas āķi. 

Pelnu konteinerim apakšējā daļā no viena gala jāatrodas slīdošiem tērauda riteņiem (riteņa platums 

60.mm.diam. 120-130.mm.) 

2. Tehniskie rādītāji: 

2.1. Vītnes veida izlīdzināšanas šneku skaits                -  2.gab.; 

2.2. Elektromotoru jauda 1.5.kw.                                  -  2.gab; 

2.3. Motora reduktors  IP 55; 

2.4. Motora reduktora izejas ass apgriezieni minūtē     -  30apgr/min; 

2.5. Konteinera tilpums                                                 -  10.m3; 

2.6. Maksimālā kravas masa                                         -  7.t., 

2.7. Maksimālā pelnu temperatūra                                - 80 C* 

3. Gabarīta izmēri: 

3.1. augstums                                                                 - 2050.mm; 

3.2. platums                                                                   -  2205.mm; 

3.3. garums                                                                     - 5360.mm; 

3.4. konteinera masa                                                      -  2.3.t. 

 

Iesniedzamajam piedāvājumam obligāti jābūt kopā ar konteinera rasējumu. 

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas nepieciešams apmeklēt katlu māju, nianses jāsaskaņo ar 

katlumājas vadītāju Andri Pētersonu (tel. 29806020). 

 

Konteinera piegādes termiņš: viens mēnesis no līguma parakstīšanas brīža. 

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši. 

Piegāde Talsu ielā 69, Ventspils. 

 

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 06.02.2018. 

 

 

Katlumājas Talsu iela 69 vadītājs      A.Pētersons 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

                            30.01.2018. 

 

Pretendenta  pieteikums. 

 
 

2018. 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 „Pelnu 

konteinera iegāde” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena bez 

PVN, 

EUR 

Summa bez 

PVN, EUR 

1 Pelnu konteiners gab. 1   

Līgumcena (bez PVN)  

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

 

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

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

- iekārtas garantija – 2 gadi. 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 
 


