
Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības 

iepirkumam „Skatuves pacēlāja iegāde” 

 (identifikācijas Nr. DT 2016/21) 

 

 

1. Iepērkamā prece: Skatuves pacēlājs. 
 

 

2. Prasības precei: 

 

N.p.k. 
IEKĀRTA 

(NOSAUKUMS) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

(APRAKSTS) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS UN 

ATBILSTOŠI TEHNISKIE PARAMETRI* 

1. Skatuves pacēlājs 1gab.  

Ražotājs: Genie vai ekvivalents   

Modelis AWP 25 S DC vai ekvivalents  

Celtspēja 159 kg  

Darba augstums 9.57 m  

Platformas augstums 7.57 m  

Strādā gan ar baterijām gan ar strāvas palīdzību (220 V), 

baterijas iekļauta komplektā) 
 

Lifta garums 1.31 m   

Platums 0.74 m   

Lifta augstums 1.98 m   

Balsta (atbalsta kājas pēdas) (garums / platums) 1.75/1.55 m 
 

Platformas izmēri (garums / platums) 0,69 x 0,66 m  

Lifta ātrums / nolaišanas ātruma 30/28 sekundes  

Lifta svars 371 kg  

Riteņiem jābūt bremzēm  

Riteņi neatstāj pēdas  



Servisu un garantijas apkopi nodrošina uzņēmums, kurš liftu 

izgatavojis/ražojis vai uzņēmuma pārstāvniecība Baltijas 

valstīs, kuru preces ražotājs atzinis par tiesīgu pārstāvēt 

produktu un sniegt garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajām 

prasībām.  

 

Visām piedāvātām iekārtām un to sastāvdaļām jābūt jaunām 

un nelietotām, tajās nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas 

komponentes. 

 

CE deklarācija  

Ražotāja izsniegta pārdošanas/ garantijas servisa sniegšanas 

pārstāvniecība. 

Rokasgrāmata Latviešu valodā. 

 

Pacēlāja krāsa Zila   

Pacēlāja piegāde 30- 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas. 
 

Pacēlāja minimālais garantijas apkalpošanas laiks ir 24 

(divdesmit četri) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Garantijas laikā 

nodrošināsim bezmaksas garantijas servisu 24 h/7d laikā 

atbilstoši ražotāja norādījumiem. 

 

 

3. Papildus prasības un nosacījumi: 

* - Pretendents norāda – atbilst, neatbilst, nodrošina. Ja pretendents norāda, ka neatbilst (netiek izpildītas 

minimālās prasības) vai nenodrošina – tas no piedāvājuma turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts. 

** - Piegādei jābūt iekļauta cenā. 

*** - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. 

 

4. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016. gada 7. novembra plkst.12:00: 

4.1. pa pastu; 

4.2. personīgi VSIA "Dailes teātris", Rīgā, Brīvības ielā 75;  

4.3. uz e-pastu pasts@dailesteatris.lv (ar drošu e-parakstu); 

4.4. pa faksu: + 371 67316676. 

 

5. Pretendentam jāsniedz: 

Piedāvājums atbilstoši aprakstam, norādot kopējo cenu (bez PVN) 

 

6. Vērtēšana: Vērtējot piedāvājumus tiks ņemta vērā piegādātāja spēja nodrošināt konkrētā līguma 

izpildi atbilstoši iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasībām (aprakstam) un zemākā cena. 

 

7. Apmaksas noteikumi: 

100% no līguma summas piecu dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

 

8. Kontaktpersonas: 

- par tehnisko specifikāciju Ansis Gornavs, tālr. 29549346, e-pasts: ansis@dailesteatris.lv 

- par iepirkuma procedūru Jānis Matuzals tālr. 26314433, e-pasts: 

janis.matuzals.ldt@inbox.lv 


