
Pielikums Nr.1 

26.04.2017. 
 

Tehniskā specifikācija. 
 

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils: 

1. Darbu apraksts. 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudzums 

1 Logu bloku demontāža m
2
 139,55 

2 Logu bloku  montāža m
2
 139,55 

3 PVC logu bloki L-1 (12000*1800) gab. 1,00 

4 
PVC logu bloki L-2 (12400*1800) –     

4 (četri) verami logi 
gab. 1,00 

5 
PVC logu bloki L-3 (31250*3600) – 

10 (desmit) verami logi 
gab. 1,00 

6 Logu ailu iekšējā apdare m
2
 50,52 

7 Ārējo palodžu montāža tek.m. 57,45 

8 Ārējās palodzes cinkotas RR tek.m. 57,45 

9 Logu aiļu ārējā apdare m
2
 25,26 

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

1.1. Demontēt esošos logus un uzstādīt jaunus. 

1.2. Iekšējās ailes reģipša apdare ar krāsojumu (2 reizes), bez špaktelēšanas, uzstādīt iekšējās ailes 

apmalēs stūrīšus.  

1.3. Ārējās ailes apdare: sīku spraugu silikona apdare, lielu spraugu aizmūrēt ar cementa līmi. 

1.4. Vecos logus utilizē Izpildītājs. 

1.5. Objektā jāiztīra visi būvgruži un atkritumi, jānodod tīra darba vietu pēc logu montāžas. 

1.6. Darbu veikšanas laiks: jūnijs, jūlijs 2017. gads; 

1.7. Darbu veikšanas laiks – 2 mēneši pēc līguma parakstīšanas (montāžas darbi ne ilgāk kā 1 

mēnesis). 

2. Prasības materiāliem 

2.1. PVC profila logi ar 2-stiklu paketi; 

2.2. Rāmim ir jābūt ne mazāk par 5 kamerām, stikla pakete ar gāzes pildījumu; 

2.3. Konstrukcijām ir jābūt nodrošinātām ar H veida stabilizējošajiem savienotājiem atbilstoši 

ražotāja nosacījumiem. 

2.4. Ārā/iekšā balta krāsa, ārā skārda palodze, vēdināšana – vasaras un ziemas; 

3. Prasības pretendentiem 
3.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos; 

3.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi. 

4. Iesniedzamie dokumenti. 
4.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.); 

4.2. Veicamo darbu tāme; 

4.3. Pretendenta  pieteikums. 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate klātienē (Talsu ielā 69), (pieteikties – 

M.Reinbergs, mob.tel. 29338975). 

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 12.05.2017. 

 

Pielikumā:  

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.; 

2. Logu shēma uz 1 lp. 

 

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs      M.Reinbergs 



 

Pielikums Nr.2 

                            26.04.2017. 

 

Pretendenta  pieteikums. 

 
 

2017. 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 „Logu 

nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1 Materiāli un darbi gab. 1   

Līgumcena  

 

Avanss ______________________ (ne vairāk kā 50%) 

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

 

 
 

 


