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Liepājā, 2016.gada 30.septembrī 

 

 

Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā 

Uzaicinām Jūs piedalīties SIA „SensoTech” rīkotajā cenu aptaujā “Rasētājs/Konstruktors”, 

saskaņā ar Pielikumā Nr.1 „Iepirkuma priekšmeta apraksts” norādītajām prasībām.  

Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@b-phone.eu, sūtot pa pastu uz 

SIA”SensoTech”, Pļavu iela 17, Liepāja vai klātienē līdz 2016.gada 10.oktobrim. Piedāvājums 

jāiesniedz saskaņā ar Pielikumu Nr.2 „Piedāvājuma veidlapa”, ievērojot Pielikumā Nr.1 

“Iepirkuma priekšmeta apraksts” norādīto informāciju. 

Pielikumā:  

1) Pielikums Nr.1 “Iepirkuma priekšmeta apraksts” uz 2 lapām; 

2) Pielikums Nr.2 „Piedāvājuma veidlapa” uz 1 lapas. 

 

 

 

SIA „SensoTech” valdes priekšsēdētājs Salvis Roga 
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Pielikums Nr.1 

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts 
 

1. Vispārīga informācija par pasūtītāju: 
Nosaukums: SIA „SensoTech” 

Vienotais reģ. Nr.: 41203031659 
Adrese: Pļavu iela 17, Liepāja, LV-3411 

Kontaktpersona: Valdes priekšsēdētājs Salvis Roga, t.28663400, e-pasts: info@b-phone.eu  

 

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Rasētājs/Konstruktors 

 

1. Veicamie darbi: Projekta “Vērpjošu un rotējošu viļņu enerģijas pārveidošanas 

iekārtu darbības pētniecība” mērķis ir veikt efektīva viļņu enerģijas 

uztvērēja/pārveidotāja izpēti, izstrādājot optimālu propelleru spārnu 

formas (novēršot efektivitāti samazinošo turbulences ietekmi), 

nodrošinot iegūstamās enerģijas paaugstinātu efektivitātes 

koeficientu.  

 

1. Uzkonstruēt un uzrasēt elektroniskā vidē viļņu enerģijas 

pārveidošanas iekārtas sadaļas:  

b) Iegultņotai asij viļņu enerģijas pārveidotāja turbīnai, kura 

bez slodzes griežas ar ātrumu  5 - 10 rpm. Turbīnas griezes 

moments ir robežās no 0,1 Nm līdz 0,7 Nm. Turbīna 

paredzēta ģeneratora piedziņai. Vēlams ģeneratoru paredzēt 

ar siksnas pārvadu.  

c) Turbīnu korpusu. Turbīnas korpusa ārējais ∅= 900 mm; 

noteikt lāpstiņu stiprināšanas zaru skaitu; 

d) Turbīnas un ass savienojuma risinājumus, vismaz 2 

variantus; 
e) Perspektīvo lāpstiņu risinājumus, vismaz 5 variantus; 

f) Dzenošā skriemeļa risinājumu.  
2. Veikt konstrukciju un rasējumu korekcijas pēc pasūtītāja 

pieprasījuma.  

3. Veikt pakalpojuma izpildi sadarbojoties ar materiālu 

tehnologu un Pasūtītāja pārstāvjiem. 

 

 

3.Piedāvājumu atlases kritēriji: 

1. Pretendenta  pieredze: 1. Pieredze vismaz 2 līdzīgu darbu veikšanā iepriekšējos 3 

gados vai līdzvērtīga darba un tā apjoma veikšana savas 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

2. Vismaz viens speciālists ar inženiera izglītību vai darba 

pieredzi pēdējo 3 gadu laikā  rasēšanas un/vai 

konstrukcijas izstrādē tehnoloģiski ietilpīgai iekārtai vai 

iepirkuma priekšmetam pielīdzināmam objektam. 

3. Pieredze sadarbībā ar vismaz vienu izglītības, zinātnes vai 

pētniecības iestādi pēdējo trīs darbības gadu laikā. 
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4. Pretendenta iepriekšējo divu kalendāro gadu (2014. un 

2015. vai 2015. un 2016.) apgrozījums katru gadu ir lielāks 

kā piedāvājuma apjoms.  

2. Darbu izpildes termiņš Darbu izpilde pilnā apjomā jāveic ne vēlāk kā līdz 2016.gada 

31.decembrim. Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt atsevišķus datus, 

kas nepieciešami pētniecības procesa veikšanai, pirms darba 

pilnīgas izpildes. Piegādātājam pienākums reaģēt uz Pasūtītāja 

pieprasījumu ne vēlāk 5 dienu laikā. 

3. Apmaksas nosacījumi Avansa maksājums 30% apjomā (ja puses nevienojas savādāk) 10 

dienu laikā pēc Līguma par darbu izpildi parakstīšanas un 

izpildītāja rēķina saņemšanas. 

Gala norēķins 10 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas par darbu pilnīgu izpildi. 

4. Cena Norādīt cenu kā prasīts Pielikumā Nr.2 

5. Piedāvājuma derīguma 

termiņš 

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

6. Prasības piedāvājuma 

noformējumam: 

1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai. 

3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR. 

4. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process 

(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu 

vai tas tiek likvidēts. 

 

 

 

SIA “SensoTech” 

Valdes priekšsēdētājs Salvis Roga 
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Pielikums Nr.2 

Piedāvājuma veidlapa 

<Izdrukāt uz potenciālā pretendenta veidlapas > 

SIA “SensoTech” 

Pļavu iela 17, Liepāja, LV-3411 

<Datums, sagatavošanas vieta> 

“Rasētājs/Konstruktors” 

 

PIEDĀVĀJUMS 

Pretendenta nosaukums:   

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:   

Tālrunis:   

E-pasts:  

 

Finanšu piedāvājums 

Izmaksu pozīcija Cena (EUR) 

Rasētājs/Konstruktors  

Bez PVN  

PVN 21%:  

KOPĀ summa ar PVN:  

 

Apliecinām, ka: 

 Uzņēmums atbilst “Iepirkuma priekšmeta aprakstā” noteiktajiem Pretendenta kritērijiem 

un izvirzītajām prasībām 

 Piedāvājums spēkā 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. 

 

Paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 

 


