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Nr.p.k. 
Pasūtītājs 

SIA „Adven Latvia”, reģ.Nr. 40203143132 

Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 

1. Cenu aptaujas priekšmets Kombinētā degļa piegāde Turaidas ielā 7, Cēsīs. 

2. 

Cenu aptaujas priekšmeta īss 

apraksts (apjoms, darbi) 

2.1.Degļa piegāde atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām 

2.2.Degļa ieregulēšana 

2.3.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar 

savu piedāvājumu grozīt. 

3. Cenu aptaujas identifikācijas Nr. Nr. AL-siltumavots-2022/06 

4. 
Izpildes vispārīgie nosacījumi 

(kvalitāte, garantija) 

Darbus veikt atbilstoši darbu izpildi regulējošiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja 

norādījumiem.  

5. 

Piedāvājuma cena  

Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot 

piedāvājuma cenu ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu. 

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās 

vērtības nodokļa likme, līguma summa ar PVN tiek grozīta bez 

atsevišķas līdzēju  vienošanās.  Šādas  PVN  likmes  izmaiņas  

stājas  spēkā  normatīvajos  aktos noteiktajā laikā un kārtībā. 

Līgumcena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tik 

grozītas. Piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes 

laikā. Vērtējot piedāvājumu,  Iepirkuma  komisija  ņems  vērā  

piedāvājumā  norādīto  cenu  bez pievienotās vērtības nodokļa;  

6. 
Izpildes termiņš 

Degļa piegāde jāveic ne vēlāk kā 12 nedēļu laikā no līguma 

noslēgšanas 

7. 

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā 

Piedāvājuma  cenā  jābūt  iekļautiem  visiem  plānotajiem  

izdevumiem  par  darbu, pakalpojumiem, materiāliem un 

iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā 

apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka 

samaksa ir paredzēta tikai  par  pilnīgi  pabeigtu  darbu. 

Ja Pretendentam nepieciešama priekšapmaksa, Pasūtītājs to veic 

atbilstoši Pretendenta priekšapmaksas nodrošinājumam. 

8. 
Samaksas kārtība 

Samaksu par pakalpojumu veic 30 dienu laikā pēc abpusējas 

pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas 

9.  Kontaktpersona no pasūtītāja 

puses (vārds uzvārds, amats, 

telefona Nr.) 

Mārcis Smalkais, SIA „Adven Latvia” projektu vadītājs, tālrunis: 

+371 26112273 

10.  Piedāvājuma izvēles kritēriji 

(zemākā cena vai saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums) 

Saimnieciski  visizdevīgākā  piedāvājuma  izvēle  tiek  veikta,  

ņemot  vērā  sekojošu kritēriju īpatsvaru: 

- Piedāvājuma cena: 100% 

11. 

Pretendentu izslēgšanas 

noteikumi 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā 

šādos gadījumos:  

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

(turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā 
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gadījumā;  

2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā;  

3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktā minētajā gadījumā;  

4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā;  

5. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā; 

12.  Lai pretendents piedalītos cenu 

aptaujā, jāiesniedz šādi 

dokumenti  

 Tehnisko specifikāciju 1.8. sadaļā norādītā informācija 

13. 

Piedāvājuma iesniegšana (veids, 

vieta, termiņš, valoda, 

noformējuma un iesniegšanas 

prasības) 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2022. gada 16. 

septembrim, plkst. 12.00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 

- nosūtīti pa pastu SIA „Adven Latvia”, Rūpniecības iela 13, 

Cēsīs, Cēsu novads; 

- iesniegti personīgi SIA „ Adven Latvia”, Rūpniecības iela 13, 

Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā, slēgtā aploksnē. 

- Nosūtīti pa epastu cesis@adven.com , parakstīti ar drošu 

elektronisko parakstu.  

Sūtījumam jābūt nogādātam, noteiktajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 

minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks atdots vai 

nosūtīts pa pastu iesniedzējam. Piedāvājumu sagatavo valsts 

valodā (latviešu), vienā oriģinālā sējumā. Sūtījumam jāsatur 

atzīmi: Piedāvājums cenu aptaujai “Kombinētā degļa piegāde 

Cēsīs, Turaidas 7”, cenu aptaujas identifikācijas Nr. AL-

Siltumavots-2022/06. 

Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti.  

14. 

Pretendenta tiesības cenu 

aptaujas laikā. 

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka 

piedāvājums ir saņemts. 

2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši cenu aptaujas noteikumu 

prasībām. 

4. Sniegt patiesu informāciju. 

5. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu. 

7. Nodrošināt, ka Pasūtītājs piedāvājumu saņem līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

15. 

Pasūtītāja tiesības cenu aptaujas 

izvērtēšanas laikā.  

1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu 

piedāvājumu.  

2. Vērtēšanā pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešams. 

3. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 

minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst, var 

lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

4. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

mailto:cesis@adven.com


4 

5. Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā sniegt informāciju. 

6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Izvēlēties 

piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par cenu aptaujas 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu utt.  

16. 

Cita informācija. 

1. Piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā līguma izpildes 

termiņa laikā. 

2. Cenu aptauja var tikt pārtraukta, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

3. Jautājumu (-s) par noteikumiem pretendents nosūta ne vēlāk 

kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigām 

uz epastu cesis@adven.com . 

4. Atbildes uz laikā uzdotiem jautājumiem tiks sniegtas visiem 

pretendentiem, neidentificējot jautājuma uzdevēju. Pasūtītājs 

var iesniegt atbildes arī vēlāk par 5 (piecām) dienām pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesūtītiem 

skaidrojumu pieprasījumiem, ja pretendenta uzdotais 

jautājums nebūs sarežģīts un atbilde būs ātri sagatavojama. 

5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ar pretendentu 

piedalīšanos nav paredzēta.  

17. Pielikumā 1. Tehniskie noteikumi (1. pielikums). 

  

mailto:cesis@adven.com
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1.pielikums 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Cenu aptaujai “Kombinētā degļa piegāde Cēsīs, Turaidas 7 

identifikācijas Nr. AL-Siltumavots-2022/06 

 

1.1. Vispārīgs apraksts  

 SIA “Adven Latvia” katlumāja Turaidas ielā 7, siltumenerģijas ražošanai uzstādīts viens biokurināmā 

ūdenssildāmais katls ar jaudu 0,3MW un divi RK-1,6 ūdenssildāmie katli ar siltuma jaudu 1,86 MW, kuri kā 

kurināmie izmanto dabasgāzi. Ņemot iekārtu vecumu un nolietojumu, viens no RK-1,6 katliem ir kritiskā 

stāvoklī un nepieciešama tā nomaiņa. Ņemot vērā katlumājas stratēģisko nozīmīgumu, jauno ūdenssildāmo 

katlu nepieciešams aprīkot ar kombinēto gāzes-šķidrā kurināmā degli. 

 Katlu darbība paredzēta pīķa slodžu segšanai un kā rezerves kurināmā katli. Dūmgāzes tiks novadītas 

esošajā ķieģeļu skurstenī. Detalizēti apjomi un prasības aprakstītas turpmākajās Tehniskās specifikācijas 

sadaļās.   

1.2. Kombinētais deglis 1,2MW katlam 

Atbilstoši atsevišķā iepirkumā iegādātajam katlam nepieciešams uzstādīt jaunu dabasgāzes degli, lai 

izpildīti zemāk minētās emisiju prasības un nodrošinātu katla nominālo siltuma jaudu 1200kW. 

1.2.1. Pretendentam jāpiegādā modulējošo Low NOx degli, lai nodrošinātu emisiju robežvērtības izmantojot 

dabasgāzi: 

SO2                      -   mg/Nm3 

NOx                     100   mg/Nm3 

CO                       100   mg/Nm3 

PM                       -   mg/Nm3 

1.2.2. Pretendentam jāpiegādā modulējošo Low NOx degli, lai nodrošinātu emisiju robežvērtības izmantojot 

šķidro kurināmo: 

SO2                      -   mg/Nm3 

NOx                     200   mg/Nm3 

CO                       400   mg/Nm3 

PM                       -   mg/Nm3 

1.2.3. Skābekļa koncentrācijai dūmgāzēs jāatbilst degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām. Ja tādas nav 

noteiktas, tām jābūt diapazonā no 2 līdz 3,5 tilpumprocentiem; 

1.2.4. Deglim jābūt aprīkotam ar frekvenču pārveidotāju, nodrošinot regulāciju atbilstoši O2 saturam 

dūmgāzēs.  

1.2.5. Degļa signālapmaiņai jābūt savietojamai ar Pasūtītāja esošo SCADA sistēmu: 

1.2.5.1. Komanda no SCADA sistēmas katlam palaisties. 

1.2.5.2. Atpakaļejošs signāls katls darbā. 

1.2.5.3. Signāls par katla avāriju. 

1.2.6. Piegādātajam iekārtām jābūt jaunām,  augstākās klases, labi zināmām Eiropas Savienībā (ES), 

modernām un uzticamām, izgatavotām saskaņā ar ES standartiem, direktīvām un CE marķējumu.  

1.2.7. Slodzes (katla siltumjaudas) regulēšanas diapazons: 300-1200kW. 

1.2.8. Minimālais katla lietderīgās darbības koeficients - 95% (katla slodzes diapazonā 30-100%).  

1.2.9. Degļa komplektācijā jāiekļauj arī gāzes rampa (gas train). Gāzes rampas komplektācijā jāiekļauj “testa” 

deglis, gāzes esamības pārbaudei pirms degļa.  

1.2.10. Degļa komplektācijā jāiekļauj šķidrā kurināmā rampa. 

1.2.11. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj degļa montāžas pārbaude un ieregulēšana. 
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1.3. Prasības piegādei 

1.3.1. Iekārtas jāpiegādā un jāizkrauj Pasūtītāja norādītajā vietā, Cēsīs, Turaidas ielā 7. 

1.3.2. Līdz iekārtu montāžai, iekārtas tiks uzglabātas katlumājas telpās. Pretendentam jānodrošina atbilstoša 

iekārtu konservācija un iepakojums, lai pasargātu no ārējo faktoru ietekmes līdz montāžas uzsākšanai. 

1.3.3. Pasūtītājs novērtēs iekārtu kvalitāti un uzskatīs iekārtu par piegādātu pēc iekārtas izpakošanas. Ja 

iekārtai nepieciešams iepakojums, lai to uzglabātu ārpus telpām, tad iepakojums tiks noņemts tikai pēc 

iekārtu ievešanas katlumājā. 

1.3.4. Kopā ar iekārtām jāpiegādā arī iekārtu uzstādīšanas, lietošanas, celšanas un uzglabāšanas instrukcijas 

latviešu valodā. 

1.4. Prasības montāžai 

1.4.1. Degļa montāžu uz katla montāžu veiks Pasūtītāja izvēlēts (iepirkuma ceļā) uzņēmums.  

1.4.2. Ja garantijas nodrošināšanai nepieciešama ražotāja pārstāvja klātbūtne (šefmontāža) iekārtu montāžas 

laikā, tad Pretendentam šīs izmaksas jāparedz piedāvājuma cenā. 

1.5. Termiņi 

1.5.1. Iekārtu piegāde Pasūtītāja norādītajā vietā, Cēsīs, Turaidas iela 7 – ne vēlāk kā 12 nedēļu laikā no līguma 

noslēgšanas. 

1.5.2. Iekārtu funkcionālo parametru un darbības pārbaude – ne agrāk kā 01.12.2022., bet ne vēlāk kā 

01.03.2022  

1.6. Iekārtu garantijas termiņš 

1.6.1. Iekārtu garantija 26 mēneši no piegādes vai 24 mēneši no uzstādīšanas. 

1.7. Funkcionālās garantijas 

1.7.1. Deglim jānodrošina šādi garantētie parametri: 

- Katla siltuma jauda – 1,2MW 

- Emisijas visā slodzes diapazonā 

- Veiksmīgs 72h tests 

1.8. Piedāvājumā iesniedzamā tehniskā informācija 

1.8.1. Degļa tehniskais apraksts un datu lapas 

1.8.2. Degļa izmēri, shēmas un rasējumi 

1.8.3. Pretendents papildus pamatpiedāvājumam var iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājuma 

variantam jāiesniedz: finansiālais piedāvājums, tehniskā informācija apjomā, kāda tā tiek 

iesniegta pamatpiedāvājumam, piedāvātā varianta atšķirības, priekšrocības, trūkumi 

salīdzinājumā ar pamatpiedāvājumu.  

1.8.4. Finanšu piedāvājums 

 
 

 

Sagatavoja: 

Projektu vadītājs         Mārcis Smalkais 


