
© PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

 

Tehniskais uzdevums 

LK4 

1.3-17.FORM.54.v1 

No 05.01.2015. 

Lpp. 1. no 4 

 

 

TEHNISKAI UZDEVUMS IEPIRKUMAM 

Divu mobilo konteinera tipa katlumāju uz koksnes šķeldas/granulu 

kurināmā izgatavošana un piegāde . 
 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. 

Veikt divu mobilo konteinera tipa katlumāju uz koksnes šķeldas/granulu kurināmā 

izgatavošanas, iekārtu un ierīču  uzstādīšanas, iekšējo tehnoloģisko pieslēgumu, 

iekārtu iekšējos apsaites darbus, veikt divu mobilo konteinera tipa katlumāju piegādi 

uz Pasūtītāja norādīto adresi, izkraušanu, montāžu un sākuma testa veikšanu 72h 

garumā, kura gaitā tiks noteikts katras konteinera tipa katlumājas katla reālais 

lietderības koeficients (kurināmo, elektroenerģiju, ūdeni un siltumenerģijas 

utilizāciju nodrošinās Pasūtītājs).  

1.2. 

Pirms konteineru izgatavošanas, iekārtu un ierīču iegādes un uzstādīšanas, obligāti 

saskaņot ar Pasūtītāju visas piedāvātās iekārtas, iesniedzot Pasūtītājam nepieciešamo 

tehnisko dokumentāciju valsts valodā. 

1.3. 

Pirms piegādes veikt katlumāju iekārtu, ierīču un siltumtīklu, ūdensvada tīklu 

cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes, metroloģisko pārbaudi, veikt nepieciešamo avārijas 

signalizācijas izmēģinājumus ar attiecīgu aktu un citas normatīvi tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

2. Atbilstības parametri 

2.1. Katrai no katlumājām jāatbilst sekojošiem parametriem un jābūt nokomplektētai ar: 

2.2. Konteinera tips - 20'HC (6058x2438x2896); 

2.3. Konteineram jābūt siltinātam un ar iekšējo apdari; 

2.4. katla tips – ūdenssildāmais; 

2.5. nominālais siltumražīgums – 0,47 MW ± 10%; 

2.6. siltumražīguma regulēšanas robežas – 20% ÷ 100%; 

2.7. atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C; 

2.8. ūdens maksimālā temperatūra katla izejā  - vismaz +90 0C; 

2.9. turpgaitas tīkla ūdens spiediens  - līdz 6 Bar; 

2.10. atgaitas tīkla ūdens spiediens  - līdz 3 Bar; 

2.11. 

Atsevišķi stāvošs mobilais koksnes šķeldas/granulu konteineris 18 - 20 m3 apjomā 

ar ierīkotu kurināmā maisītāju un noņemamu transportēšanas laikā kurināmā 

padeves mehānismu uz katlu. Kurināmā iekraušanu paredzēt caur vāku konteinera 

jumtā. Koksnes šķeldas/granulu konteinera gabarītizmēri nedrīkst būt lielāki par 

katlumājas konteinera gabarītizmēriem; 

2.12. 

Katlumājai jābūt aprīkotai ar visiem nepieciešamajiem drošības vārstiem, 

pretvārstiem, noslēgvārstiem, filtriem, hidrauliskajiem atdalītājiem un citu 

aprīkojumu; 

2.13. 
Ūdenssildāmā katla lietderības koeficients nevar būt zemāks par 85% katla 

siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷100%; 



 

Tehniskais uzdevums 

LK4 
1.3-17.FORM.54.v1 

Lpp.2. no 3 

 

© PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

2.14. 
Katla siltummaiņa tīrīšana - pneimatiskā (jābūt nokomplektētam ar sprauslām, gaisa 

kompresoru un resīveru); 

2.15. Pelnu izvadīšanas sistēma no degkameras un no dūmgāzu kameras - automātiskā; 

2.16. Ūdens sagatavošanas ietaise ar ražīgumu vismaz 2,5 m3/h; 

2.17. 

Izolēts nerūsējošā tērauda dūmvads un dūmenis (augstums no konteinera pamatiem 

apm. 8 m ar stiprināšanas rāmi, dūmenis jābūt noņemams un piemērots 

transportēšanai); 

2.18. 
Viens piebarošanas sūknis ar frekvences pārveidotāja regulējamo atgaitas tīkla 

ūdens spiediena uzturēšanu; 

2.19. 

Viens tīkla ūdens sūknis ar frekvences pārveidotāja regulējamo turpgaitas tīkla 

ūdens spiediena uzturēšanu (max darba spiediens - 6 bar, max sūknēšanas plūsma - 

50÷60 m3/h); 

2.20. 

Tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas 

līdzekļiem. Paredzēt siltumtīklā nododamās siltumenerģijas, patērētā ūdens un 

elektroenerģijas uzskaiti; 

2.21. 
Tīkla ūdens sūknim paredzēt lodveida vārstu uzstādīšanu ieplūdes un izplūdes pusēs, 

kā arī ar lodveida vārstu aprīkotu apvadlīniju katlumājas darbībai kaskādē 

2.22. 

Katlumājas automātikai jānodrošina katla un katlumājas palīgiekārtu drošs un 

nepārtraukts darbs automātiskajā režīmā. Katlumājas vizualizāciju uz vietas 

nodrošināt ar skārienjūtīga HMI displeja palīdzību, attālināti - ar GSM moduļa 

attālinātu monitoringu un vadību. 

2.23. 
Paredzēt katlumājas konteinera pilnu elektrifikāciju (apgaismojums, 3f spēka rozeti 

ārējā pieslēguma nodrošināšanai no elektro barošanas avota) 

2.24. 

Paredzēt atloku vai savienojumu ierīkošanu katlumājas pieslēgšanai pie ārējiem 

siltumtīkliem un ūdensvada (komplektā jābūt lokani izolēti ūdensvadi pielsēgšanai 

pie siltumtrases un ūdensvada vismaz 10 m garumā katrs) 

3. Citi nosacījumi 

3.1. 

Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības 

novērtēšanas dokumentus: ES apstiprinājuma sertifikāta kopiju un atbilstības 

deklarācijas kopiju. 

3.2. 

Piedāvātajām mobilajām konteinertipa katlumājām jāatbilst vides aizsardzības 

prasībām, kuras izklāstītas VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izsniegtajos 

tehniskajos noteikumos Nr.DA21TN0045 (Pielikums Nr.1). 

3.3. 
Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt 

azbestu. Cauruļvadiem un gāzejām jābūt metāla apvalkā. 

3.4. 

Mobilo konteinera tipa katlumāju pamat un palīgiekārtām jābūt remontderīgām. 

Izvietojot iekārtas, paredzēt nepieciešanos brīvos laukumus personāla piekļuvei 

tekošo apkalpošanu un remontdarbu veikšanai.  

3.5. 
Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS 

"Daugavpils siltumtīkli". 

3.6. 

Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību, iesniedz visas tehniskās 

ekspluatācijas instrukcijas tulkotas valsts valodā, sagatavo un iesniedz visu 

nepieciešamo iekārtu ekspluatācijas dokumentāciju, shēmas, aprakstus. 

3.7. 

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu 

apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma 

atbilstību būvprojektam un tehniskās specifikācijas prasībām. 

3.8. Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 90 kalendāra dienas. 
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3.9. 
Divu mobilo konteinera tipa katlumāju minimālais garantijas termiņš ir 24 (divdesmit 

četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. 

3.10. 
Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma 

parakstīšanas brīža. 

3.11. Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 26352342. 
 

 

 

 
Glabāšanas termiņš: 5 gadi. 


