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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1.lote - „MĒRLĪDZEKĻU PĀRBAUDE 2023.GADĀ” 

 
 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. 
Veikt  mērlīdzekļu pārbaudi 2023.gadā saskaņā ar tehniskās specifikācijas p.p.2,3,4,5 

nosacījumiem. 

2. Atbilstības parametri 

2.1. 
Mērlīdzekļu pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem metroloģijas prasību jomā. 

2.2. 

Inspicēšanas institūcijām un kalibrēšanas laboratorijām jābūt akreditētām Latvijas 

Nacionālajā akreditācijas birojā un piedāvājumā jābūt pievienota akreditācijas 

apliecības kopija. 

3. Speciālie nosacījumi 

3.1. Visu darba mērlīdzekļu pārbaudes tiek veiktas PAS “Daugavpils siltumtīkli” ETI  

laboratorijās ( tehniskās specifikācijas 5. sadaļas punkti 1,2,3,4,5,12,13,14,15). 

Ķīmisko laboratoriju mērlīdzekļu, kurus nav iespējams transportēt (tehniskās 

specifikācijas 5. sadaļas punkti 22, 24 un 23) pārbaudes tiek veiktas uz vietas. 

3.2. Mērlīdzekļus, kurus nav iespējams pārbaudīt uz vietas ETI laboratorijās (tehniskās 

specifikācijas 5.sadaļas pp.9÷11,16÷21,25÷28), uz pārbaudes vietu un atpakaļ piegādā 

IZPILDĪTĀJS. Jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.1, tad piegādes vieta: 

siltumcentrāle Nr.1 – 18.novembra 2 (laboratorijā ETI telpā), jā mērlīdzekļi tika 

saņemti no siltumcentrāles Nr.2, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.2  – Silikātu 8 

(laboratorijā ETI telpā ), jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.3, tad 

piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.3   – Mendeļejeva 13 (laboratorijā ETI telpā ). 

Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. 

3.3. Tehnisko un elektrokontakta manometru pārbaudes tiek veiktas akreditētās 

laboratorijās(tehniskās specifikācijas 5.sadaļas pp.6,7,8). Uz pārbaudes vietu un 

atpakaļ piegādā IZPILDĪTĀJS. Jā mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.1, tad 

piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.1 – 18.novembra 2 (laboratorijā ETI telpā), jā 

mērlīdzekļi tika saņemti no siltumcentrāles Nr.2, tad piegādes vieta: siltumcentrāle 

Nr.2  – Silikātu 8 (laboratorijā ETI telpā ), jā mērlīdzekļi tika saņemti no 

siltumcentrāles Nr.3, tad piegādes vieta: siltumcentrāle Nr.3   – Mendeļejeva 13 

(laboratorijā ETI telpā ). Transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS. 

3.4. Pārbaudes veicēja izsaukums: mutiski pa telefonu vai rakstiski pa e-pastu– divas 

dienas iepriekš. Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJAM nav iespējas ierasties uz pārbaudi 

PASŪTĪTĀJA noteiktajā dienā, pārbaudi pārceļ uz  nākamo darba dienu. 

3.5. Mērlīdzekļu ārpuskārtas, kā arī kopējā daudzumā neiekļauto mērlīdzekļu 

verificēšana/kalibrēšana tiek veikta saskaņā ar dotās tehniskās specifikācijas 

nosacījumiem. PASŪTĪTAJS ir tiesīgs palielināt pārbaudāmo mērlīdzekļu daudzumu 

1÷2 % robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai. 

3.6. Pārbaudes termiņš mērlīdzekļiem, kas tiek pārbaudīti akreditētajās laboratorijās, 

ieskaitot kalibrēšanas/verificēšanas sertifikātu izsniegšanu - piecas darba dienas. 

Kalibrēšanas un verificēšanas sertifikātus izsniegšana – obligāta. 
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3.7. Kalibrēšanas sertifikātu izsniegšanas termiņš pēc pārbaudes veikšanas ETI 

laboratorijās – ne vēlāk kā triju darba dienu laikā . 

3.8. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJS var piesaistīt apakšuzņēmēju, nodrošinot 

apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši tā akreditētajai sfērai. 

3.9. Komerciālo piedāvājumu lūdzam iesniegt sekojošā veidā: norādīt cenu par vienību(bez 

PVN) un kopējo summu (bez PVN). 

4. Citi nosacījumi 

4.1. Verificēšanas/kalibrēšanas darbus izpildīt saskaņā ar noslēgto līgumu. 

4.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 01.01.2023÷31.12.2023 

5. 

 

Apjoms, lielums, daudzums 

 

5.1. Pārbaudei pakļauto mērlīdzekļu saraksts : 

 

 

Nr. 

p/k 
Mērlīdzekļa nosaukums (tips) Mērv. Daudz. 

Cena par 

1 vienību 

bez PVN 

Cena 

kopā 

bez 

PVN 

1 
Patēriņa mērītājs komplektā ar difmanometru  

 (КСД2;ATR141-B) 
gab. 5 

  

2 Līmeņa mērītājs ar devēju (ATR-141) gab. 2   

3 
 Distances manometrs ar devēju  

(ATR141,ДРМ2701,КСУ2) 
gab. 10 

  

4 Termperatūras mērītājs (vienkanālu ATR-141) gab. 4   

5 Logometrs (Ш69006) gab. 1   

6 
Tehniskais manometrs  

(МТП,ОБМ,KFM,Prematlak,WIKA,WATTS) 
gab. 1059 

  

7 Elektrokontakta manometrs (ЭКМ, KFM) gab. 60   

8 Skābekļa manometrs (WIKA,KFM) gab. 46   

9 Spiediena kalibrators  (ИДЦ-1М)                                           gab. 1   

10 Digitālais manometrs kl.0,05                          

(Fluke 700G06,G08,G02) 

gab. 6   

11 mA-kalibrators (AX-C800,0-24mA) gab. 1   

12 Skaitļotājs (Multicon – 4 kanāli)  gab. 1   

13 Skaitļotājs (Simex – 5 kanāli) gab. 1   

14 Skaitļotājs (Multicon – 7 kanāli) gab. 1   

15 Skaitļotājs (Multicon – 9 kanāli) gab. 2   

16 Stikla termometrs (TT)- (punktu daudzums:5) gab. 9   

17 Knaibles (DT-266) (punktu daudzums:13) gab. 1   

18 Ampērmetrs (Э378,Э30,Circutor, Federal) gab. 17   

19 Voltmetrs (Э378,Э30,Circutor) gab. 2   

20 
Ampērvoltoommetrs, ciparu indikācijas –       

(M840D,MS8261 - punktu daudzums:  līdz 22) 
gab. 2 

  

21 Atsvari (Г-2-210;Г-3-1110) gab. 21   

22 Analītiskie svari                                                   

(AДВ-200М,ВЛТ-1-1,ВЛР-200)                                         

gab. 3   

23 Autotransporta svari                                  

(IND570/GDD, 0-60000kg, pr.kl.III,verificēšana) 

 

gab. 

 

1 
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24 pH-metrs (pH-120,pH-210) gab. 2   

 25 Degvielas skaitītājs (VZO-15RC130/16, VZO4) gab. 6   

26 Ūdens skaitītājs : kopā 6 gab. 

- Zenner Q3=1,5 

- Zenner Q3=2,5 

- Zenner Q3=4,0 

- Zenner Q3=6,3 

 

gab. 

gab. 

gab. 

gab. 

 

1 

2 

1 

2 

  

27 Gāzes skaitītājs : 

a) TRZ2 G400 - turbīnas tipa,DN150;20-650m3/h 

 

gab. 

 

1 

  

28 Gāzes korektors midiElcor, Uniflo1200 gab. 2   

 Kopā : gab. 1273   

 


