
Pielikums Nr.1 

19.12.2017. 

Tehniskā specifikācija. 

 
 

1. Videonovērošanas sistēmas izveide Talsu ielā 84, Ventspilī. 

Talsu ielā 84 ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, kas ietver četras analogas videokameras ar 

ierakstu bloku un monitoru, kurš atrodas ēkas 1. stāva telpā. 

2. Darbu apraksts: 

2.1. Talsu ielā 84 teritorijas kontrolei ir jāizveido attālinātu videonovērošanas sistēmu ar 6 

videokamerām un informācijas pārraidi un uzglabāšanu Talsu ielā 69 operatoru telpā saskaņā ar 

pasūtītāja prasībām: 

2.1.1. IP videonovērošanas kamera ar montāžas kārbu Bullet IP videokamera: 1/3 4Mpix CMOS;   

autofokuss, H:~90°; 0.1Lux/F1.4 (Krāsains), 0Lux/F1.4(IR ieslēgts); Day/Night(ICR); WDR-

120dB; IR-60m; H.264+/H264; 4M(2688x1520), 20fps@4M, 30fps@3M; 2 plūsmas; 

ONVIF(2.4), PSIA, CGI; Aud. 

2.1.2. NVR videoreģistrātors 8 kanāli IP ierakstu iekārta: ARM Quad Core CPU; 

H.265/H.264/MJPEG; 320Mbps/320Mbps; 4kan@4K/16kan@1080P; 1xHDMI, 1xVGA; 2HDD 

x 6TB(ir iekļauts 1HDD x 6TB); Audio (1/1, 2-; 

2.1.3. 32" Videonovērošanas LCD monitors (televizors) ar stiprinājumi pie sienas. 

2.2. Izpildītājam ir jāizstrādā un jāsaskaņo iekārtu izvietošanu un tās saslēgšanas shēmas, un jāveic 

materiālu un iekārtu piegāde, kā arī to montāža. 

2.3. Apsekot objektu pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē un izvērtēt, kas no esošās videonovērošanas 

sistēmas ir izmantojams vai pielāgojams jaunai sistēmai. 

2.4. Piedāvājumā ir jānorada nepieciešamos palīgmateriālus, sistēmas montāžas darbus, 

programmēšanas, konfigurēšanas un ieregulēšanas darbus.  

3. Prasības: 

3.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam uzņēmuma reģistrā. 

3.2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. 

3.3. Pretendentam ir jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. 

3.4. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 5 gadu laikā 2 objektiem; 

3.5. Piedāvāto iekārtu specifikācijai un tehniskiem parametriem ir jāatbilst materiālu specifikācijas 

prasībām. 

3.6. Iekārtam ir jābūt sertificētām atbilstoši CE. 

3.7. Objekts ir jānodod darba kārtībā, iesniedzot izpilddokumentāciju. 

3.8. Garantijas termiņš iekārtām un darbiem – ne mazāk kā 2 gadi.  

3.9. Reaģēšanas laiks bojājumu likvidēšanai garantijas laikā – 24 stundas. 

3.10. Izpildes termiņš – 1 nedēļas laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

4. Iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3. 

4.2. Finanšu piedāvājums – tāme. 

4.3. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.4. (objekta nosaukums, darbu veikšanas datumi, darbu 

nosaukumi, kontaktpersona, telefona Nr.). 

4.4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

4.5. Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, vai izdruku no Būvspeciālistu reģistra. 

4.6. Piedāvāto materiālu un iekārtu specifikācija. 
 

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto 

tālruņa numuru – Eduards Bonfelds tālr. 29394603.  
 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi 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 līdz 2017.gada 22.decembrim plkst. 11:00. 

 

 

Tehniskais direktors       E.Bonfelds 
 

mailto:vent.siltums@ventspils.lv


 

Pielikums Nr.2 

19.12.2017. 

 

 

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 

„Videonovērošanas sistēmas izveide Talsu ielā 84, Ventspilī” par līgumcenu: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērv. Daudzums  Cena, 

EUR 

Summa, EUR 

1 Videonovērošanas sistēmas izveide gab. 1   

Līgumcena  

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

 

 

 

 

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

 
 


