
Tehniskā specifikācija un iepirkuma prasības 

iepirkumam „Dūmu ģeneratora iegāde” 

 (identifikācijas Nr. DT 2016/18) 

 

 

1. Iepērkamā prece: Dūmu ģeneratora iegāde. 
 

 

2. Minimālās Prasības precei: 

 

N.p.k. 
IEKĀRTA 

(NOSAUKUMS) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

(APRAKSTS) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS UN 

ATBILSTOŠI TEHNISKIE PARAMETRI* 

Dūmu ģeneratora iegāde 1gab. Preces (modeļa) nosaukums 1gab. 

1. Darbībai jābūt pilnībā autonomai (bez ogļskābās 

gāzes, sausā ledus, šķidrā slāpekļa vai citu elementu 

pielietošanas). 
 

2. Ierīcē jābūt iebūvētam vadības panelim. 
 

3. Jābūt iespējai darbināt attālināti – caur DMX no 

vadības pults (nav jāiekļauj komplektā).  

4. Divi atsevišķi DMX kanāli – izvades un kompresora 

vadībai.  

5. Automātiska dūmu blīvuma kontrole. 
 

6. Dūmu noklājums - vismaz 80 m2/minūtē. 
 

7. Barošanas spriegums 220 – 240V, 50 Hz. 
 

8. Siltummainis – vismaz 3500W ar iebūvētu 

termoaizsardzību.  

9. Nepārtraukta darbība no iekšējā rezervuāra – vismaz 

40 minūtes.  

10. Dūmu šķidruma patēriņš - ne vairāk par 120 

ml/minūtē.  

11. Zema dūmu šķidruma līmeņa sensors. 
 

12. Iekārtas izmēri (ieskaitot transporta iepakojumu, ja 

tāds paredzēts): 

garums – ne vairāk par 900 mm; 

augstums – ne vairāk par 740 mm; 

platums – ne vairāk par 640 mm; 

svars – ne lielāks par 110 kg. 

 

13. Jāatbilst šiem drošības standartiem: 

EU safety: EN 50 081-1, EN 50 082-1 

EU safety: EN 60 335-1 (1995) 
 



14. Komplektā tā paša ražotāja cauruļvadu sistēma dūmu 

sadalīšanai un nogādei vismaz divos virzienos, kas 

paredzēta lietošanai ar piedāvāto iekārtas modeli. 
 

15. Pretendentam jāpiegādā prece Pasūtītājam piecu darba 

dienu laikā pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas.  

16. Garantija - 2 gadi (24mēneši), apkalpošana pie 

pasūtītāja ar ierašanos nākamajā darba dienā.  

17. Pēc garantijas beigšanās jānodrošina iespēja par 

papildus samaksu veikt Iepirkuma priekšmeta regulāro 

apkopi un remontu. 

 

 

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. 

 

4. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016. gada 19. jūlijam plkst.13:00: 

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 kārtība: 
Pēcapmaksa. 1(viena) mēneša laikā no preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas. 

 

8. Kontaktpersonas: 

- par tehnisko specifikāciju M.Vaļikova t. 29223734; 

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

janis.matuzals.ldt@inbox.lv. 

 


