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Liepājā, 2016.gada 30.septembrī 

Pretendentu saraksts 

 

Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā 

Uzaicinām Jūs piedalīties SIA „SensoTech” rīkotajā cenu aptaujā “Paraugobjekta noma viļņu 

enerģijas pētījumiem”, 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: 

Paraugobjekts vērpjošu un rotējošu viļņu enerģijas pārveidošanas iekārtu darbības pētniecībai 

(turpmāk – Izstrādes un testēšanas vide) 

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.  

 

Nodrošināt Izstrādes un testēšanas vidi, kas ietver sekojošo: 

- Infrastruktūras nodrošināšana un pielāgošana (t.sk. siltums, 

ūdens, elektrības, kanalizācijas u.c. pieslēgumi) 

- Telpas nodrošināšana un apsaimniekošana 

- Paraugobjekta izveide/pilnveidošana/pielāgošana pēc 

Pasūtītāja prasībām 

- Paraugobjekta regulāra apsekošana un apkope, darba 

kārtības nodrošināšana 

- Tekošie izdevumi vides nodrošināšanai un uzturēšanai 

(komunālie, cilvēkresursi u.c.) 

- Citas uz Paraugobjekta nodrošināšanu attiecināmās 

izmaksas 

 

Izstrādes un testēšanas vides paredzamais ilgums:  

- Minimālais ilgums 80 dienas 

- Maksimālais ilgums 120 dienas 

 

Izstrādes un testēšanas vides funkcionālās prasības: 

- Jābūt iespējai novērot viļņu refrakcijas un refleksijas 

procesus, t. sk. vertikālā griezumā; 

- Jābūt iespējai uzstādīt rotējošus un/ vai vērpjošus viļņu 

enerģijas uztvērējus; 

- Jābūt iespējai radīt vismaz 1,4 m garus dziļūdens viļņus; 

- Jābūt drošam no nokrišņiem un ārējās vides apstākļiem; 

- Jābūt pārplūdes sistēmai, kura savieno abus baseina galus; 

- Jābūt iespējai nomainīt enerģijas uztvērējus; 

- Jābūt iespējai apsildīt telpu. 
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Viļņu enerģijas ieguves paraugobjekts sastāv vismaz no: 

1. Izmēģinājuma baseins vismaz 1m x1,25m x 9m ar ūdens 

uzpildīšanas un novadīšanas sistēmām. 

2. Stiprinājumiem enerģijas absorbētāju nostiprināšanai. 

3. Viļņu ģenerators no 1m līdz vismaz 1,4 m garu dziļūdens 

viļņu ģenerēšanai 1m plats tā darbībai „1.” punktā minētajā 

baseinā. 

4. Viļņu nestā ūdens pārplūdes sistēma, kura nodrošina ūdens 

līmeņu izlīdzināšanu baseina abos galos. 

5. Baseins telpā, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu objekta 

izmantošanu jebkuros laika apstākļos 

6. Vizuālās refrakcijas un refleksijas parādību novērošanas 

sistēma no rūdīta stikla, kura nodrošina minēto parādību 

novērošanu vertikālā šķērsgriezumā ar laukumu vismaz 1,4 

m2 

7. Viļņu slāpētājs ar mērķi absorbēt stāvviļņus 

8. Pārplūdes sistēma integrēta, lai novērstu pārplūdes ūdens 

masu, kas negatīvi ietekmē viļņu enerģijas ieguves iespējas 

 

 

 

3. Piedāvājumu atlases kritēriji (vēlamie): 

1. Piegādātāja 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 tehnisks speciālists Izstrādes un testēšana 

vides uzturēšanai darba kārtībā. 

3. Apliecināt pieredzi sadarbībā ar vismaz vienu izglītības, 

zinātnes vai pētniecības iestādi pēdējo trīs darbības gadu 

laikā. 

4. Pretendenta iepriekšējo divu kalendāro gadu (2014. un 

2015.) apgrozījums katru gadu ir lielāks kā piedāvājuma 

apjoms. 

2. Atbilstība zaļā 

iepirkuma prasībām 

Nodrošināt videi draudzīgu Izstrādes un testēšanas vides darbību 

efektīvi izmantojot ūdens resursu: 

- Nodrošina ūdens recilkulāciju (vai līdzvērtīgi), tādējādi 

radot iespēju to izmantot atkārtoti vismaz viena mēneša 

periodā vai 

- Nodrošinot ūdens izmantojamību vismaz viena mēneša 

periodu, izmantojot videi draudzīgus piemaisījumus 

 

Vai nodrošinot citus videi draudzīgus risinājumus.  

3.  Paraugobjekta 

izmantošanas termiņš 

No 2016. gada 15.oktobra (jeb līguma noslēgšanas) līdz 2017. 

gada 31. martam (ieskaitot), ar iespēju pagarināt paraugobjekta 

nomas termiņu pēc pasūtītāja pieprasījuma.  

4. Telpu pieejamība Piekļuve paraugobjektam jebkurā dienā un laikā visā objekta 

nomas periodā, termiņā un dienu skaitā, kas norādīts iepriekš. 

5. Apmaksas nosacījumi Rēķins par iepriekšējā mēnesī sniegto nomu jāizraksta līdz tekošā 

mēneša 5. datumam. Rēķini tiek apmaksāti divu nedēļu laikā.  



6. Cena Norādīt dienas maksu un maksu kopā par minimālajām (80) un 

maksimālajām (120) dienām. 

7. Piedāvājuma derīguma 

termiņš 

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

8. 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> 

“Paraugobjekta noma viļņu enerģijas pētījumiem” 

 

PIEDĀVĀJUMS 

Pretendenta nosaukums:   

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:   

Tālrunis:   

E-pasts:  

 

Finanšu piedāvājums 

Izmaksu pozīcija 

Cena EUR 

bez 

PVN/dienā 

Paraugobjekta noma viļņu enerģijas pētījumiem  

KOPĀ summa EUR bez PVN:  

PVN 21%:  

KOPĀ summa EUR 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:  

 


