
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās 

specifikācijās izvirzītas prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kas ļaus 

Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko 

specifikāciju, kā arī šo vadlīniju prasībām. 

 

Ja iepirkuma procedūras dokumentos minēti konkrēti materiāli vai materiālu 

ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un 

standarti, pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un 

standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst 

Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas 

iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj nepārprotami noteikt materiālu 

ekvivalenci. 

 

Visa tehniskā dokumentācija, kas pieejama Pasūtītājam iepirkuma procedūras 

izsludināšanas brīdī ir atsevišķs šī nolikuma pielikums. Minētajai informācijai ir 

nodrošināta brīva un tieša pieeja pasūtītāja mājaslapā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim. 

1. Darba uzdevums. 

Siltumtrases būvniecība  spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Būvdarbu apjoms - siltumtrases būvniecības  darbu veikšana saskaņa ar darbu apjomu 

tabulām (pielikumā). Būvdarbu laikā siltumtrases metināto savienojumu pārbaužu 

veikšana ar radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi. 

Īstenot iepirkuma līgumu nolikumā paredzētajā iepirkuma priekšmeta īstenošanas 

termiņā. 

Būvdarbi ietver: 

1) Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde līdz 

Objektam  

2) Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana, tai skaitā siltumtrases izbūve 

zem visu kategoriju ceļiem; 

3) Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana; 

4) Būvniecības rezultātā iegūto būvgružu utilizācija; 

5) Esošas siltumtrases demontāža; 

6) Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude; 

7) Izbūvētās siltumtrases skalošana; 

8) Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā 

pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;  

9) Izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā veidā; 

10) Nodošana ekspluatācijā. 

2. Cauruļvadi un fasondetaļu materiāli 

2.1.Projektā paredzēts izmantot rūpnieciski izolētus cauruļvadus bezkanāla 

izpildījumā saskaņā ar LVS 

2.2. Rūpnieciski izolētas 2.sērijas caurules ST.37, DIN1626;10.20 VS 1050-88 ar putu 



polistirola siltumizolāciju pēc LVS EN 253:2009 no poliuretāna ar komponentiem 

atbilstoši blīvumam, pretestībai un siltumvadītspējai., serdes blīvums 60 kg/m³ , min 

spiedes pretestība – 0,4 MPA, siltumvadītspēja pie 50
0
C – 0,027W/WK,  ar 

signālvadiem Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, veidgabalus un savienojumu 

vietas izolējošo materiālu apjomi tiek norādīti darbu apjomu tabulās. 

 

3.Tehniskais piedāvājums.  

3.1. Vispārējie noteikumi: 

a) Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.  

b) Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 

c) Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941+A1:2010 (vai 

ekvivalenta) standarta prasībām. 

d) Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu 

iegādi. 

e)  Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav 

iekļauta būvniecības tāmju tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda 

atsevišķā tabulā un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.  

f) Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai 

citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā. 

g) Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa 

objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja 

uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā. 

 

3.2. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj: 

3.3.1. Darbu izpildes laika grafiks (veidne pielikumā D9), kas tika sagatavots saskaņā 

ar nolikuma prasībām un pievienots Pretendenta pieteikumam iepirkuma procedūrai. 

3.3.2. Atbilstošo, spēkā esošo sertifikātu kopijas norādot firmas-piegādātājas, ražotāja 

nosaukumu un izgatavotājvalsti: 

- smiltīm pamatnes ierīkošanai jāatbilst LVS EN 13242, 12620 vai ekvivalentam. 

3.1.3.Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, 

ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības, 

jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.  

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija. 

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana: 

a) Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta 

vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība 

utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem 

darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo 

darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei 

nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus 

(rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita 

informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru. 

b) darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta 

metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti 

pēc Pretendenta ieskatiem. 



c) darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā 

iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka 

Pretendents ir iepazinies ar rekonstruējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras 

priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus. 

2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes 

nodrošināšanas plāna sastāvdaļa).  

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehniskajām 

specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.  

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī 

par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo 

tīklu demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju 

atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības 

īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu 

ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā, 

par esošo ēku demontāžu ja tas tiek paredzēts būvprojektā, esošo 

inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju 

pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās 

vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, ja tas ir paredzēts būvprojektā,  piebraucamo 

ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu, Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz 

apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu 

pielietojumu siltumtrases būvniecībai.  

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus 

Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo 

materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules 

apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai). 

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides 

aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.  

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, 

nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas 

saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai 

ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm. 

4. Darbu izpildes prasības. 

a) Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

b) Pirms darbu uzsākšanas iesniegt pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto 

apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas, kas apliecina, ka vajadzīgās 

apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas. 

c) Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, 

darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo 

personu. Apakšuzņēmējus pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 dienas 

iepriekš informējot pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām 

kandidāts balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija 

izvirzītas kvalifikācijas prasības un jauna persona, uz kuras iespējām kandidāts 

balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz 

kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums 

iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras 

iespējām kandidāts balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām. 



d) Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas 

nepieciešamās darbu atļaujas), sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī 

nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai. 

e) Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba 

specifikai. 

f) Aprīkot darba vietas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm, 

saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem”. 

g) Būvniecības laikā nodrošināt būvizkārtnes izvietošanu būvobjekta montāžas 

darbu zonā. 

h) Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības 

gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma 

uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi. 

i) Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas 

beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanai, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbu vietu pilnā apjomā. 

Sakārtoto būvlaukumu Izpildītājs nodod Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai 

personai parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

j) Būvdarbu veikšanas laikā veikt 100 %visu metināto savienojumu pārbaužu 

veikšana (radiografijas metodi un vizuālo metodi). 

k) Siltumtīklu izbūves laikā cauruļvadu skalošanu veikt  pasūtītāja par līguma 

izpildi atbildīgās personas klātbūtnē. 

l) Siltumtīklu montāžas darbus  drīkst veikt tikai  kvalificēts un atbilstoši atestēts 

personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus.  

m) Siltumnesēja temperatūras spriegumi un izplešanās tiek aprēķināti pēc 

LOGSTOR tehnoloģijām un tiek kompensēti ar trases termisko spriegošanu pirms 

trases aizbēršanas. Siltumnesēja temperatūra turpgaitā termiskās spriegošanas laikā 

+60
0
C.. Ārgaisa temperatūra ne zemāk par +10 

0
C. 

n) Izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam Būvvaldes aktu par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

o) Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no 

paveiktā darba, parakstot attiecīgu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

p) Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs noformē un iesniedz pasūtītājam siltumtīklu 

izbūves izpilddokumentāciju, kuras sastāvā jābūt siltumtīklu izbūves tehniskajam 

projektam, siltumtīklu izbūves pasei, siltumtīklu izbūves darbu pieņemšanas 

aktam,  kontrolsistēmas montāžas pārbaudes protokolam un aktam, Būvvaldes 

siltumtīklu novietojuma pārbaudes aktam, ieinteresēto fizisko un juridisko personu 

atzinumu kopijām, kā arī citiem ar konkrētā projekta realizāciju saistītiem 

dokumentiem.  

q) Izpildītājs garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību 

tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Garantijas termiņš 

minētajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir saskaņā ar pretendenta 

piedāvājumu un ne mazāks kā 5(pieci) gadi. 



r) Izpildītājs garantē ražotāja piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos 

izmantojamām caurulēm saskaņā ar savu piedāvājumu un ražotāja apliecinājumu, 

kas ir pievienots tehniskajam piedāvājumam. 

s) Ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas jāveic kvalitatīvi, saskaņā 

ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un saglabājot vizuālo 

būvdarbu posma stāvokli ne sliktāku kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

t) Ja darba procesā ir jāveic neparedzēti darbi, kurus nebija iespējams 

iepriekš paredzēt, proti, tādi darbi, kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši 

nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei un, kurus nevar 

tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem 

būvdarbiem, pasūtītājs, pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas, slēdz 

vienošanās par izmaiņām līgumā ar pretendentu, ar kuru tika noslēgts līgums 

par darbu izpildi. 

u) Pretendentam jāveic projekta dokumentācijas un pievienoto būvapjomu 

pārbaudi atbilstoši būvniecības darba uzdevumam, lai nodrošinātu par 

iesniegto līgumcenu šī būvobjekta  izbūvi un nodošanu ekspluatācijā.  

Būvapjomu neprecizitāte nevar būt par pamatu līgumcenas izmaiņām.  

 

 

 

PSIA “Ugāles nami”valdes priekšsēdētājs 

Juris Bērziņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


