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UZAICINĀJUMS  

Piedalīties SIA „Talsu namsaimnieks” iepirkuma komisijas organizētajā tirgus izpētē 

(cenu aptaujā) 

„Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils 

ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā” 

ID Nr. TNS 2018/CA-3 

 

 

10.05.2018. 

1. Iepirkuma priekšmets 
  Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi 

un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, 

Sabilē, Talsu novadā, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums) 

2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta Līdz 25.05.2018. pl.10:00, nosūtot 

elektroniski uz e-pasta adresi: 

info@talsunamsaimnieks.lv 

3. Līguma izpildes termiņš Līdz 2018.gada 1.septembrim. 

4. Kontaktpersonas (specifikācijas un darbu 

izpildes jautājumos) 

Modris Freibergs, tālr. 29472806 

modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv 

5. Iesniedzamie dokumenti Finanšu piedāvājums un tehniskā 

specifikācija, atbilstoši pielikumam Nr.1  

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saimnieciski izdevīgākais (zemākā cena), 

kas atbilst tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām 

 

Sagatavoja:          L.Vecbērzs 
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Pielikums Nr.1 

”Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un 

montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, Sabilē, Talsu 

novadā”  
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

dūmgāzu ventilatora piegāde un montāža 
Iepirkuma priekšmets: Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, 

Sabilē, Talsu novadā. 

1. Pakalpojuma veikšanas vietas adrese:  

1.1. Ventspils iela 21D, Sabile, Talsu novadā; 

2. Specifikācija: 

2.1. Dūmgāzu ventilators ar maksimālo ražību 5000 – 7500 m
3
/h; 

2.2. Rotora griešanās virziens – labais; 

2.3. Ektromotora jauda 5,5 – 7,5 kW, trīsfāzu, 230/400V, 50Hz; 

2.4. Komplektācijā jāiekļauj atbilstošas jaudas frekvenču pārveidotājs ar manuālo regulēšanas iespēju; 

2.5. Piedāvājumā jāparedz dūmgāzu ventilātora piegāde, montāža, jaunu tērauda dūmeju bez izolācijas  

dūmsūkņa pieslēgšanai esošajam skurstenim,dūmgāzu aizvaru izbūve; 

2.6. Frekvenču pārveidotāja un  dūmgāzu ventilatora elektriskais pieslēgums katlumājas elektriskajiem tīkliem, 

piedāvājumā iekļaujot visus nepieciešamos materiālus; 

2.7. Iekārtas un darbu  garantijas laiks  - 2 gadi. 

3. Vispārīgie noteikumi:  

3.1 Piedāvājumā jāiesniedz divas tāmes – vienā tāmē dumgāzu ventilatora un frekvenču pārveidotāja izmaksas, 

otrā tāmē montāžas darbi, elektriskais pieslēgums, materiālu izmaksas. 

3.2. Obligāti veikt objekta apsekošanu pirms pirms piedāvājuma iesūtīšnas. Par objekta apsekošanu un 

novērtēšanu  sazināties ar  siltumenerģētikas tehniķi Modri Freibergu, tālr. Nr.:29472806. 

4. Pakalpojums veicams: 

4.2. Līdz 2018.gada 1.septembrim; 

4.3. Pieteikumu darbu veikšanai saņem rakstiski no Pasūtītāja, pakalpojuma sniedzēja pārstāvim parakstoties par 

uzdevuma saņemšanu; 

4.4. Pakalpojuma veikšanas laiks ir saskaņojams ar Pasūtītāja kontaktpersonu; 

4.5. Pakalpojums tiek sniegts ar pakalpojuma sniedzēja materiāliem un tehnisko aprīkojumu; 

4.6. Pēc pakalpojuma veikšanas noformēt attiecīgās Pasūtītāja atbildīgās personas parakstītu pieņemšanas – 

nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītu darbu. 

5. Finanšu piedāvājums: 

Nr. Iekārta Daudzums Mērvienība 

Kopsumma 

bez PVN 

1. 
Dūmgāzu ventilatora, tā uzstādīšanas kopējās izmaksas 

saskaņā ar  1., 2. un 3. punktu prasībām. 1 kpl   

   PVN 21%  

   Kopā ar PVN  

 

6. Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:              ______________________                                                                             

  

amats paraksts amatpersonas vārds, uzvārds, datums 

 

 

7. Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) 

_______________________________________________________________________________________ 


