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CENU APZINĀŠANAS  

„Dzeramā ūdens ūdenstorņa membrānas tipa rezervuāra profilaktiskas apkopēs” 
 

NOTEIKUMI 
 
1.  Cenu apzināšanas priekšmets 
1. Dzeramā ūdens ūdenstorņa membrānas tipa rezervuāra profilaktiskas apkopes. 
 
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 
2.1. Piedāvājumu var iesniegt pa e-pastu vai nosūtīt pa pastu līdz 2021. gada 22. janvāra 
plkst. 16.00. 
2.2. Piedāvājuma iesniegšana: 
 2.2.1. pasta adrese: „Brandeļi” Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220; 
 2.2.2. elektroniski: info@vtu-valmiera.lv. 
 
3. Kontaktpersona 
3.1. Kontaktpersona no pasūtītāja puses – saimnieciskas daļas vadītājs Laimonis 
Skromulis, e-pasts: info@vtu-valmiera.lv, mob. Tālrunis: +371 29278799. 
 
4. Piedāvājumu noformēšana 
4.1.Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijas 
(pielikums Nr.1) un piedāvājuma formai (pielikums Nr.2). 
4.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar cenu apzināšanas  
priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, visi normatīvos aktos paredzētie 
nodokļi, un jebkuras citas izmaksas. 
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Pielikums Nr.1 
Tehniskā specifikācija  

“Dzeramā ūdens ūdenstorņa membrānas tipa rezervuāra profilaktiskajām apkopēm” 
 
1. Vispārīgās prasības 
1.1. apkopes darbi veicami atbilstoši 2017. gada 14. novembra MK noteikumu Nr.671 
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība” nosacījumiem; 
1.2. ūdenstorņa atrašanās vietas adrese - „Branedeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagasta, Kocēnu 
novadā. 
 
2. Ūdenstorņa rezervuāra tehniskie parametri: 
2.1. rezervuārs – membrānas tipa, membrāna Varnamo EPDM Greenseal/Elastoseal; 
2.2. rezervuāra efektīvais tilpums 25 m³; 
2.3. rezervuāra tvertnes atrašanās augstums virs zemes 14.66 m; 
2.4. rezervuāra tvertnes augstums 3.65 m; 
2.5. rezervuāra tvertnes diametrs 3.056 m. 
 
3. Apkopes apjoms 
3.1. darbavietas sagatavošana; 
3.2. nogulšņu aizvadīšana no rezervuāra iekšpuses. 
3.3. rezervuāra iekšējās virsmas mehāniska mazgāšana ar ūdens strūklu; 
3.4. rezervuāra iekšējās virsmas ķīmiska attīrīšana/dezinfekcija; 
3.5. rezervuāra iekšējās virsmas mehāniska mazgāšana ar ūdens strūklu pēc virsmas 
ķīmiskās attīrīšanas/dezinfekcijas un nogulšņu aizvadīšana; 
3.6. rezervuāra iekšējās virsmas noskalošana panākot to tīru ar neitrālu pH 7.0; 
3.7. darbavietas sakopšana; 
3.8. ūdens paraugu analīžu veikšana pēc katras apkopes, pēc otrās apkopes rudenī 
analīzes veikt atbilstoši SIA “VTU Valmiera” ūdens monitoringa programmai. 
 
4. Pasūtītāja ieguldījums 
4.1. nodrošinājums ar nepieciešamo ūdens daudzumu apkopju izpildei; 
4.2. nodrošinājums ar elektrības pieslēgumu (220V); 
4.3. savlaicīga patērētāju informēšana par apkopes izpildes laiku. 
 
4. Pievienojamā dokumentācija 
4.1. dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības veikt membrānas tipa 
ūdenstorņu rezervuāru profilaktisko apkopju darbus (reģistrācijas dokuments „Veselības 
inspekcijā”, dezinfektora sertifikāts, u.c.); 
4.2. membrānas tipa rezervuāra virsmas ķīmiskās attīrīšanai/dezinfekcijai izmantojamajiem 
ķīmiskajiem līdzekļiem jāatbilst ES un LR normatīvo aktu prasībām (piedāvājumam 
pievienot kompetentās institūcijas atzinumu, ķīmisko produktu drošības datu lapas un citu 
dokumentu kopijas par ķīmisko līdzekļu atbilstību normatīvo aktu prasībām); 
4.3. detalizētas 2 (divu) apkopju darbu izpildes tāmes (iekļaujot transporta, materiālu, darbu 
izpildes, analīžu veikšanas un citas izmaksas); 
 
5. Apkopju periodiskums un izpildes laiks 
5.1. divas reizes gadā; 
5.2. norādīt pretendenta plānotos apkopju izpildes laikus (vēlams maijs un novembris);  
5.3. pirms katras apkopes konkrēts izpildes laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā; 
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 Pielikums Nr2. 
 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS  
 
 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (Reģ. Nr., PVN maksātāja Nr., 
juridiskā adrese, bankas rekvizīti) 

  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
 
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Mūsu piedāvājums saskaņa ar tehnisko specifikāciju : 

 

Dzeramā ūdens ūdenstorņa 

membrānas tipa rezervuāra 

profilaktiskas apkopēs 

Kopēja cena par 

divām apkopēm, 

EUR bez PVN  

PVN, EUR  Kopa, EUR 

    

 
4. APLIECINĀJUMI 
4.1. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties cenu apzināšana un 
izpildīt cenu apzināšanas dokumentos norādītās prasības. 
4.2. Šis piedāvājums ir derīgs _____ kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām (termiņš ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas). 
4.3. Ja piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies noslēgt līgumu _________ kalendāro dienu 
laikā, skaitot no pasūtītāja uzaicinājuma izteikšanas dienas (termiņš ne ilgāks kā 5 (piecas) 
kalendārās dienas). 
 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts* z.v. 

Datums  
*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona 

*Nav nepieciešams parakstīt, ja piedāvājumu iesniedz elektroniski 

 

 

 

 

 

 

 


