
Pielikums Nr.1 

23.01.2018. 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Vieglās automašīnas piekabes piegāde.  

 Pašizgāzējs (kravas kastes atgāšanas skrūve, Ø 48 mm, 350 kg vai lielāks (ar stiprinājumu)); 

 Karsti cinkota, uz viengabala metināta rāmja profesionālai lietošanai; 

 Vienas ass kravas piekabe; 

 Atbalsta ritenis, 150 kg vai lielāks (ar stiprinājumu); 

 Atbalsta kājas, 150 kg vai lielāks (pāris ar stiprinājumu) 

 Rezerves ritenis – 155 R13 M+S; 

 Riteņu izmērs – 155 R13 M+S 

 Rezerves riteņa kronšteins; 

 Tenta augstums 120 cm; 

 Papildus borti ar rāmi – 25 cm vai lielāks; 

 Tilta piekare ar atsperlāgām un amortizatoriem; 

 Tilta tehniskā celtspēja sastāda 1000 kg (vai vairāk); 

 Priekšējais un pakaļējais borts pastiprināts ar dubultprofilu, kā arī tos var atvērt vai pilnībā 

noņemt; 

 Kravas kastes grīdā ieklāts 12 mm biezs laminēts mitrumizturīgs finieris; 

 Kravas kastes iekšpusē ir uzstādītas 8 cilpas (vai vairākas) kravas nostiprināšanai un 4 āķi 

(vai vairāki) ir piemetināti no ārpuses rāmja apakšējā daļā; 

 Elektrosistēma ar adapteri uz 7/13 kontaktiem. 

 

Piegāde Talsu ielā 69, Ventspils. 

Sertificēta atbilstoši ES standartiem. 

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši. 

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 30.01.2018. 

 

 

Sagādes un transporta iecirkņa meistars                                                      S.Dāvids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2 



                            23.01.2018. 

 

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 „Vieglās 

automašīnas piekabes piegāde” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1 Vieglās automašīnas piekabe gab. 1   

Līgumcena  

 

 

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

 

 
 

 
 


