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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. SIA „HIKE” (turpmāk - Pasūtītājs) organizē iepirkumu „ TERMOPLASTIKAS 

RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS”, iepirkuma identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-

01 

1.2. Pasūtītāja rekvizīti:  

Nosaukums:   SIA”HIKE”,  

Reģ. Nr. 48503015572 

PVN Nr.  LV48503015572 

Juridiskā adrese:  „Saulrieti”, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718 

Faktiskā adrese:   Hanzas iela 12, Rīga, LV-1010 

Telefons: +371 29157478 

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „HIKE” valdes loceklis Haralds Freimanis., Telefons: 

+37129157478., e-pasts: haralds@hike.lv . 

1.4. Iepirkuma procedūra – iepirkums (turpmāk - Iepirkums), saskaņā ar Ministru kabineta 2017. 

gada  28. februāra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr.104). 

1.5. Iepirkums ir plānots, īstenojot projektu programmas "Atbalsts ieguldījumiem ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (pasākuma kods – 6.4.)  ietvaros.  

1.6. Ieinteresētais piegādātājs ir, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi piedāvā piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kas ir saņēmusi šo nolikumu. 

Pretendents ir ieinteresētais piegādātājs, kas ir iesniedzies piedāvājumu šajā nolikumā 

paredzētajā kārtībā. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar Ministru 

kabineta 2017. gada  28. februāra noteikumiem Nr.104, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, nodrošina Pasūtītāja izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija). 

1.7. Iepirkuma priekšmets: TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS, 

tehnikas uzstādīšana SIA „HIKE”.  Iepirkuma nolikumu (ar pielikumiem) un saistošo 

tehnisko dokumentāciju var saņemt, SIA „HIKE”  administratīvajā ēkā: Hanzas ielā 12, Rīgā, 

LV-1010 vai arī elektroniski atbilstoši šī nolikuma 1.3. punktam. Iepirkuma rezultātā tiks 

noslēgts Iepirkuma līgums (turpmāk arī - Līgums). 

1.8. Līguma (saistību) izpildes vieta un termiņš: Vieta – Ozolnieki, Stadiona iela iela 4. 

Plānotais vēlākais Līguma objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš līdz 31.01.2019. 

1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs. Pasūtītājs no piedāvājumiem izvēlas tā pretendenta 

piedāvājumu, kas Pasūtītājam ir saimnieciski izdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, 

kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.10.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 

dienas; 

1.10.2. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks atstāti bez izskatīšanas; 

1.10.3. Pasūtītājs var lūgt pretendentiem uz noteiktu laiku pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. 

Lūgumam un pretendentu atbildei jābūt rakstiski nosūtītām uz e-pastu, pa pastu vai pa faksu šajā 

nolikumā noteiktajā kārtībā; 

1.11. Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana: 

1.11.1. Papildus informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem notiek 

rakstiski, sūtot informāciju SIA „HIKE” valdes loceklis Haralds Freimanis., Telefons: 

+37129157478., e-pasts: haralds@hike.lv. 

1.11.2. SIA „HIKE”   nodrošina  brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentācijai uzņēmuma 

mājas lapā http://www.hike.lv no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts 

Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 

mailto:haralds@hike.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=170573
http://likumi.lv/doc.php?id=170573
mailto:haralds@hike.lv
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1.11.3. Objekta apskate: Pasūtītājs nodrošinās objekta, būvprojekta apskati projekta īstenošanas 

vietā, Stadiona iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, iepriekš 

elektroniski vienojoties ar ieinteresēto piegādātāju. Objekta apskates laikā visi potenciālie 

pretendenti varēs klātienē iepazīties ar teritoriju kur tiks veikta objekta tehnikas 

uzstādīšana.  

2. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

2.1.1. Piedāvājumu iesniedz SIA „HIKE”  administratīvajā ēkā: Hanzas ielā 12, Rīgā, LV-

1010, līdz 2018.gada 22. septembrim plkst. 12.00  personīgi pa pastu vai elektroniski Latviešu 

vai Angļu vaolā, ietverot: 1 (viens) eksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS un 1 (viena) kopija 

elektroniskā formā ierakstīta (pdf, Word un Excel formātā), finanšu piedāvājums, tehnikas 

iepirkuma tāme (Excel formātā) ar detalizētu tehnikas amrkas, ražotāja, cenas un vienību 

daudzumu aprakstu. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma 

komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu; 

2.1.2. Piedāvājumu iesniedzot drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem 

vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj 

to atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar 

pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta 

zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds ir paredzēts) apliecina Pretendenta pārstāvis. Pretendents 

ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots; 

2.1.3. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00-12:00 un 13:00-17:00, līdz 

2018.gada 22. jūnijam, plkst. 1200,. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.1.punktā norādītajā 

adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā 

termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam; 

2.1.4. Pretendents, nosūtot piedāvājumu pa pastu, uzņemas risku par iespējamu pasta sūtījumu 

aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt savlaicīgu piedāvājuma nogādāšanu šī 

nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā; 

2.1.5. Saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda 

pretendenta nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru (ja tāds ir), e-pasta adresi, kā arī 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu atvēršanai 

pretendentu saraksts netiek izpausts; 

2.1.6. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma 

atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama; 

2.2. Piedāvājuma noformēšana: 

2.2.1. Piedāvājumu iesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda: 

 

2.2.2. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai angļu valodā. 

SIA „HIKE” , 

Hanzas iela 12, Rīga, LV-1010 

Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālruņa, faksa numurs(ja tāds ir), e-

pasta adrese 

PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „  TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS ” 

Nr.:  NR.HIKE/21/08/2018-01 

Neatvērt  līdz 2018.gada 22. septembrim plkst. 12.00 
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2.2.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), apzīmogotam un pretendenta 

Paraksttiesīgās personas (-u) parakstītai vai apliecinātai saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 

23.aprīļa noteikumu N.154 „Dokumentu izstrādāšanas un sagatavošanas noteikumi” prasībām. 

3.  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Šī Pretendentam jāiesniedz: 

3.1.1.  Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (1.pielikums). 

3.1.2. Finanšu piedāvājums ar detalizētu tāmi (3.pielikums). 

 

4.  PRASĪBAS TEHNISKAJAM UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM 

4.1. Tehniskā piedāvājuma prasības: 

4.1.1. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 

4.1.2. Visas konkursā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām 

piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām, iekļaujot piedāvājumā informāciju, kas pierāda 

ekvivalenci. 

4.1.3. Plānotais darbu izpildes termiņš līdz 31.01.2019. 

4.2. Finanšu piedāvājuma prasības. 

4.2.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 3. pielikumam, tehniskās specifikācijas prasībām.  

4.2.2. Pretendents papildus Finanšu piedāvājumam iesniedz detalizētu tehnikas iepirkuma tāmi 

atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām norādot visus ar termoplastikas ražošanas tehnikas 

iepirkšanu saistītus materiālus, mehānismus, to ražotājus un modeļus, vienības un izmaksas.  

4.2.3. Finanšu piedāvājuma cenai ir jābūt fiksētai visa Līguma izpildes laikā – papildus finansējums 

no Pasūtītāja darbu izpildes laikā nav paredzēts. Visām cenām piedāvājuma dokumentos ir jābūt 

uzrādītām euro (EUR), bez pievienotā vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktā apmērā, nav jāiekļauj piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi. 

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenas norāda ne vairāk kā 2 cipari aiz komata. 

4.2.5. Finanšu piedāvājumi virs 300 000 EUR netiks izskatīti un tiks noraidīti. 

5.  PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Piedāvājums tiks noraidīts, ja: 

5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām; 

5.1.2. Pretendents nav iesniedzis nolikumā pieprasītos kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 

pretendenta kvalifikācijas prasībām; 

5.1.3. Komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis 

nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

5.1.4. Ja Komisija konstatēs, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija lūgs sniegt 

detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un vērtēs to kontekstā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja vidējām stundas 

tarifa likmēm profesiju grupās. 
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5.2. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes, pretendenta kvalifikācijas atbilstības izvērtējuma, kā arī 

tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības izvērtēšanas, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 104 rīkot sarunas ar Pretendentiem, kas nolikumā paredzētajā 

kārtībā ir iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu. Sarunu laikā Pasūtītājs saskaņo piegādātāju 

iespējas ar savām vajadzībām.  Sarunas netiks rīkotas, ja attiecīgais pretendents ir iesniedzis 

Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurā norādīts, ka piedāvājums ir galīgs un netiks 

pārskatīts, vai no kura secināms, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts (piemēram, ja tiek 

piedāvāta prece, kas nav izgatavojama vai pielāgojama Pasūtītāja vajadzībām, un piegādātājs ir 

norādījis visus lēmuma pieņemšanai būtiskos preces parametrus un Līguma noteikumus, kā arī nav 

ietvēris norādi par sarunu iespēju).  Sarunu gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un 

uzlabot finanšu un/vai tehnisko piedāvājumu. Ja Pasūtītājs uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām 

atbilstošs piedāvājums, tas lūdz Pretendentus, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu galīgo 

piedāvājumu. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trijām darbdienām. 

 

Nr. p.k. Kritērija nosaukums Maksimālais piešķiramo 

punktu skaits 

1. Piedāvājuma zemākā  cena  100 punkti  

 

5.3. Sākotnējo piedāvājumu atvēršanu Pasūtītājs veiks slēgtā sanāksmē bez pretendentu piedalīšanās 

2018.gada 22. septembrī plkst.12:00. 

 

6.  REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par Līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas par to informē visus pretendentus, kas iesnieguši sākotnējos 

piedāvājumus, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu, kas 

norādīts pretendenta piedāvājumā.  

 

Valdes loceklis      ____________________ Haralds Freimanis 
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1.pielikums 

organizētā iepirkuma 

„TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS”,  

Iepirkuma identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-01. 

nolikumam 

 

PIETEIKUMS 

 

_________________                        

2018.gada____._______ 

(sastādīšanas vieta) 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums 

(vai vārds, uzvārds): 

 

Reģistrācijas numurs 

(vai personas kods): 

 

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Vispārējā interneta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas 

nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu  

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais 

amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina dalību un iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk- 

Piedāvājums) iepirkumam „ TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS”, 

iepirkuma identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-01. 

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka: 

 

1) pretendenta Piedāvājums ir spēkā 60 (simts astoņdesmit) dienas, skaitot no Piedāvājuma 

atvēršanas dienas; 

2) piekrīt visiem konkursa noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

3) Piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

4) nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt nolikumā pretendentiem norādītās 

prasības; 
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5) pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un apliecinām, ka projekts ir realizējams un 

ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvdarbu veikšanu un tehnikas iepirkšanu atbilstoši 

projektam saistītie izdevumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Mums nav nekādu neskaidrību 

un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā Līguma darbības laikā; 

6) ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti nolikumā paredzētā darba veikšanai; 

7) Tehnikas tāmē izvērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, arī izdevumi, kas nav 

minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama, tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem, atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā; 

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus „TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS 

IEPIRKUMS”, iepirkuma identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-01 ar nolikumā minētajiem 

nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem un mūsu Piedāvājuma kopējā cena 

EUR (bez PVN) ir _____________________(summa cipariem un vārdiem) un mūsu piedāvātais 

garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši.  

 

Sarunas ir iespējamas  

Sarunas nav iespējamas, Piedāvājums ir galīgs  

(ar „x” atzīmēt atbilstošu variantu) 

 

Pielikumā pievienoti pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kopā uz 

_____( ___________) lapām. 

 

Amatpersona (pretendenta 

 pilnvarotā persona): 

_________________________                _______________        _________________                        

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                              /paraksts/     Z.V. 
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2.pielikums 

organizētā iepirkuma 

„TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS”,  

Iepirkuma identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-01. 

nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Prasības tehnikai. 

Pretendentam, veicot preču iegādi, piegādi un uzstādīšanu, jānodrošina, ka: 

- Preču iegāde, piegāde un uzstādīšana tiks veikti atbilstoši būvprojektam un veicamajiem 

būvdarbiem; 

- Preču iegāde, piegāde un uzstādīšana tiks veikti atbilstoši projektu programmas Atbalsts 

ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (pasākuma kods 

– 6.4.)  noteikumiem.  

Iepirkuma nolikumu (ar pielikumiem), tehnikas iepirkšanas un saistošo tehnisko dokumentāciju var 

saņemt, SIA „HIKE”  administratīvajā ēkā: Hanzas ielā 12, Rīgā, LV-1010 vai arī saņemt elektroniski 

atbilstoši šī nolikuma 1.3. punktam. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums (turpmāk arī - 

Līgums). 

Termoplastikas ražošanas rūpnīcas komponetu nepieciešamie standarta parametri: 

• Ražošanas kapacitāte vismaz 1.5 t/h 

• Augstums virs jūras līmeņa 

• Apkārtējās vides temperatūra no 0o līdz 45o C 

• Materiāla blīvums vismaz 1.5 t/m3 

• Temperatūras paaugstināšana maisītājā vismaz 30o K  

• Materiāla īpašais siltums vismaz 0.92 KJ/kg 

• Binder addition maksimums 35 %  

• Miksera kapacitāte maksimums 750 kg 

• Partijas miksēšanas ilgums ne vairāk kā 10 min 

• Maksimālā ražošanas jauda 1.5 t/h 

• Krāsa RAL 7047 Tele Grey 

 

Tehniskā speicifikācija: 
Nosaukums 

1. Agregātu piltuve 

Kapacitāte: līdz 0.6 m3 

Ieplūdes režģis. 

Augstas veiktspējas tērauda kvalitāte 

Tērauda biezums tvertnei 3 mm 

Virsmas apstrāde: krāsa 

Integrēts savienojums filtra putekļu pārstrādei 

2. Platformas apkārtējās piltuves konteiners 

Dimensijas: 5900 x 3900 x 1150mm. (G x P x A) 

Kustīga kāpņu pieeja. Kāpņu ceļš ir būvēts, lai to pārvietotu uz jebkuru vietu 

uz platformas, kas nodrošina ēkas atrašanās vietas elastīgu izvēli. 

Virsmas apstrāde: krāsa 100μ 

3. Eļļas injekcija 

Eļļas tvertnes tilpums: vismaz 1300 litri. 

Eļļas cirkulācijas sistēma, ar dzenskrūvi 0,55 kW, 50 Hz, 400 V, 75 apgr./min., Gearwheel 

skrūvējams dzinējs, deglis 75,3 Nm. Piedziņas faktors S1 
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Eļļas iesmidzināšanas sistēma ir pneimatiska, izmantojot gaisa kompresoru. 

Ietilpība: vismaz 8 bar. 38 l / min. 

Eļļas dozēšanu kontrolē negatīvā svēršanas sistēma, kas pievienota rūpnīcai 

integrēta partijas kontroles sistēma komponentu dozēšanai un reģistrēšanai. 

Injekcijas sistēma ar 2 gab. no inžektoriem. 

Eļļas tvertnes tilpums: vismaz 60 litri, ar 15 litru membrānas sūkni pārstrādes eļļas uzpildīšanai. 

Vārsts, kas paredzēts eļļas buldozera dozēšanas un uzlādēšanas kontrolei. Dozēšanas sistēma atrodas 

uz 3x 60 kg slodzes elementu tipa, kas savienota ar sadales kārbu uz partijas kontrolieris. 

4. Pneimatiska sistēma 

Kompresora modelis, līdz 340 L / h. Integrēta Kaeser vai līdzīga drenāžas sistēma un spiediena 

slēdzis. 

Gaisa tvertnes tilpums: vismaz 90 litri. 

5. Svars un recepte dozēšanas sistēma 

Displejs ar tastatūras apstrādi līdz 100 receptēm. Uz svara balstītas receptes dozēšana sistēma, kas 

darbojas ar automātisku un manuālu dozēšanu. Bezmaksas izvēle pēc kārtas recepšu dozēšana ar 

automātisku svara pielaides kontroli katram produktam recepte. Partijas daudzumu un partijas izmēru 

var iepriekš atlasīt. Automātiska reģistrācija materiāla patēriņš un partijas. Sistēmu var vadīt ar 

displeju vai savienojot ar datoru. Svars ir digitāls un tiek kontrolēts manuāli. 

6. Kausa lifts uz maisītāju 

Tilpuma ietilpība vismaz 8 m3 / h. EJ kausi no  13 līdz 120. 

Jostas platums vismaz 100 mm. 

Jostas ātrums vismaz 1,5 m / s. 50 Hz. 

Vārpstas piedziņa ar integrētu bremžu sistēmu un reduktoru līdz 3x380V, 2.2kW 

elektromotors. Rotācijas aizsardzības veids 5001. 

2000mm un 800mm sekcijas 

Virsmas apstrāde: cinkota virsma. 

7. Mikseris 

Jaudas maisītājs 

Elektrodzinējs 3x400V, 50Hz, 11kW. 

Maisīšanas jauda vismaz 2,5 t / h. 

Sajaucot pa partijām 0,5 tonnas. 

Temperatūras paaugstināšana maisītājā 20 ° K. 

Miksera diametrs 1,6 m. 

Miksera augstums 1,9 m. 

Maisīšanas vanna ar maināmu rūdītu 10mm tērauda oderējumu vertikāli un 12mm horizontāla tērauda 

odere. 

Centrālās pārnesumkārbas rotējošā maisītāja roka ar integrētām rotējošām maisītāja asmeņiem. 

Rotējoš skrāpis vertikālās un horizontālās iekšējās maisīšanas virsmas uzturēšanai. 

Pneimatiskās izlādes vārti, ar elektroniskajiem pozīciju kontrolieri. 

Virsmas apstrāde: krāsa. 

Nerūsējošā tērauda ventilācijas filtrs 0,5 m3. Ar sekvenci kontrolē integrētu pneimatisko 

tīrīšanas sistēma. Visas putekļu daļiņas tiek secīgi atgrieztas maisīšanas partijā. 

8. Maisu pildījums un svars 

Gatavo jaukto materiālu rezervuārs ar tilpumu vismaz 1,0 m3. 

Elektro planētu bremžu motors ar samazinājumu 24,01, deglis 75,2 Nm, 3x380V, 

1.1kW. 

Jauda līdz 25 kg maisos, vismaz 1,5 t / h. 

Pildījuma sistēma ar skrūvi un manuālo svaru sistēmu. 

Pin sajūgu, lai varētu viegli veikt skrūves nomaiņu. 

Maisu pildīšanas mašīnai ir 1 kontaktligzda maisa uzpildīšanai. 

Maisiņu tips: metināšanas maisi. 

Maisu izmērs: no 12 līdz 30 kg. 

Virsmas apstrāde: krāsa. 

9. Elektriskā sistēma 

Elektroenerģija 3 fāzes, 4 stabi, 50Hz 400V. 
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Galvenais slēdzis 50A. 

Ieteicamais barošanas spriegums ir apmēram 25kW. 

Pilnīga elektriskā vadības sistēma ir centralizēta. 

Visiem elektromotoriem ir aizsardzība pret pārslodzi. 

10. Tehniskā dokumentācija 

Tehniskā dokumentācija piegādātajai iekārtai (divos eksemplāros): 

Eļļošanas plāns. 

Izkārtojuma un montāžas plāns. 

Elektriskās shēmas. 

Iekārtas specifiskā dokumentācija. 

11. Putekļu filtra sadaļa 

Nerūsējošā tērauda putekļu filtrs 1,5 m2 ar 160 mm. rotējošais vārsts. 1,5 kW. Augstspiediena 

ventilators uzstādīts uz vibrācijas slāpētājiem. Automātiska pneimatisko filtru tīrīšanas secībai. 

12. Maisu metināšanas mašīna 

Maisīšanas mašīnu 450mm spailes, 220 V. 50Hz induktīvie. Maisu turētājs var būt 

pielāgots dažādu izmēru maisiņiem. Aktivizēts ar pedāļu palīdzību. 

 

Termoplastālās ražošanas laboratorija: 
Nosaukums Daudzums 

1. Stikla vāciņš 30 

2. Sildītāja karstums sasniedz vismaz 380° C 1 

3. Termometrs mērīšanas diapazons no -30° līdz +350° C 1 

4. Krāsns tilpums vismaz 47 litri  1 

5. Gredzens un Bumba, 10-0281  1 

6. Termoplastikas testa stends  1 

7. Svari ar skalu līdz 3000g.  1 

8. Mikroskops ar kameru  1 

9. Penetrācijas mērītājs ar pelējuma un ūdens vannu  1 

10. Termostata regulējams ūdens vannas sildītājs  1 

11. Ieliktņi līdz 100 mm  2 

12. Ceļa krāsu žūšanas laika rats ar rampu  1 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis      ____________________ Haralds Freimanis 
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3.pielikums 

organizētā iepirkuma 

„TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS”,  

Iepirkuma identifikācijas N NR.HIKE/21/08/2018-01. 

nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2018.gada____._____________ 

 

 

Iepirkuma „ TERMOPLASTIKAS RAŽOŠANAS TEHNIKAS IEPIRKUMS ” Iepirkuma 

identifikācijas NR.HIKE/21/08/2018-01, ietvaros 

 

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas Nr. vai personas kods, ja pretendents ir 

fiziska persona, juridiskā adrese), sniedz šādu Finanšu piedāvājumu.  

 

Mūsu piedāvātā cena ir: 

 

 

Prece Preces cena EUR bez PVN Preces cena EUR ar PVN 

Termoplastikas tehnikas iegāde, piegāde un 

uzstādīšana  
 

 

 

 

Finanšu piedāvājumam papildus jāpievieno detalizētam izmaksu aprēķinam, tāmei, kur skaidri definēta 

iepirkuma pozīcija, marka, modelis, vienību skaits un izmaksu informācija ar PVN un bez PVN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraksts: _______________________________ 

 

Vārds, uzvārds: ________________________________ 

 

2018.gada  .    


