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Pasūtītāja nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas numurs:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Mājas lapa:
Pasūtītāja
kontaktpersona

SIA „TALSU ŪDENS”
Raiņa iela 17, Talsi

Iepirkuma veids

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību,
nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likumu, bet atbilstoši 2019. gada 15. aprīļa vadlīnijās “Iepirkumu
vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajam.
Iepirkumu organizē Pasūtītāja Iepirkumu komisija
SPS vadlīnijas
Identifikācijas Nr.TU 2022/11.

Identifikācijas Nr.
CPV kods
Iepirkuma priekšmets

49003000076
63222216
info@talsuudens.lv
www.talsuudens.lv

Administratīvās nodaļas vadītāja K.Riekstiņa-Sniedziņa,
tālr.26604603.

71220000-6 - Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
inženiertehniskajām būvēm.
Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
(Talsu NAI) rekonstrukcijai, I kārta
Tehniskā projekta izstrādes laiks nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus no
līguma noslēgšanas brīža.

Darba uzdevums

2021.gada aprīlī tika pabeigta Talsu NAI tehniskā izpēte un
priekšlikumu izstrāde, Talsu NAI rekonstrukcijai, dūņu
apsaimniekošanas un citu vides kvalitātes prasību uzlabošanai.
Galvenie izvirzītie uzdevumi:
• Dūņu atūdeņošanas līnijas modernizācija un dūņu lauka
apjoma palielināšana;
• Septisko notekūdeņu (asenizācijas) pieņemšanas stacijas
modernizācija, ņemot vērā DKS apjoma pieaugumu;
• NAI iekārtu un novecojušo konstrukcija atjaunošana un
modernizācija;
Talsu NAI rekonstrukcijas projektēšanas darbi plānoti divās
kārtās: I kārtā Septisko notekūdeņu (asenizācijas) pieņemšanas
stacijas modernizācija, ņemot vērā DKS apjoma pieaugumu un
NAI iekārtu un novecojušo konstrukcija atjaunošana un
modernizācija;
II kārta - Dūņu atūdeņošanas līnijas modernizācija un dūņu lauka
apjoma palielināšana, atbilstoši - Dūņu apsaimniekošanas
plānotiem risinājumiem Latvijā, saskaņā ar VARAM izstrādāto
«“Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā” - Talsi
ir viens no 26 dūņu apsaimniekošanas centriem;
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Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami
rakstveidā uz e-pastu: info@talsuudens.lv ne vēlāk kā 6 (sešas)
darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām
attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām
Iepirkuma procedūras Iepirkumu procedūras nolikums;
dokumenti
un
to Darba uzdevums (1.pielikums);
Pretendenta pieteikuma veidne un pieredze (2.pielikums),
pieejamība
tehniskais piedāvājums (iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam
brīvā formā;
Finanšu piedāvājums (3.pielikums).
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem, jebkuriem to grozījumiem, ja tādi tiks
veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz
uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā
www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi
Saziņa

Piedāvājumu
iesniegšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 11.maijam, plkst.10:00.

Pretendents sagatavo un iesniedz vienu piedāvājumu vienā
variantā – iesniedzot info@talsuudens.lv vai pa pastu SIA “Talsu
ūdens” Raiņa iela 17, Talsi.

atlases Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai
juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā,
kas var nodrošināt iepirkuma līguma izpildi atbilstoši visām iepirkuma
prasībām
Pretendenta izslēgšanas Neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2.punktā (kas
nosacījumi
Pretendentu
prasības

Prasības pretendentam

attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo
nodokļu parādu pārbaudi) un 3.punktā noteiktajiem izslēgšanas
kritērijiem.
1) Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.,
2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1
(viena) līguma izpildē, kura ietvaros veikta NAI ar
notekūdeņu plūsmu vismaz 1300 m3/dnn izbūves vai
pārbūves būvprojekta izstrāde, un būvprojekta izstrādes
izmaksas ir vismaz 40 000.00 EUR bez PVN.
Būvprojektam ar kuru tiek apliecināta prasītā pieredze, ir jābūt
atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotam un akceptētam
būvvaldē
2)

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1
(viena) līguma izpildē, kura ietvaros veikta NAI ar
notekūdeņu plūsmu vismaz 1300 m3/dnn tehniskā
apsekošana, veikti NAI jaudas aprēķini un izstrādāti
priekšlikumi NAI rekonstrukcijai;
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3) Pretendentam projektēšanas darbiem jānodrošina šādi
speciālisti:
Būvprojekta vadītājs, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis vismaz 1 (viena) NAI
ar notekūdeņu plūsmu vismaz 1300 m3/dnn izbūves vai
pārbūves būvprojektu, kura projektēšanas izmaksas ir vismaz
40 000.00 EUR bez PVN;
sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
projektētājs, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.,
2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (viena) NAI ar notekūdeņu
plūsmu vismaz 1300 m3/dnn izbūves vai pārbūves
būvprojekta, kura projektēšanas izmaksas ir vismaz 40 000.00
EUR bez PVN, UKT vai TN sadaļas izstrādi;
sertificēts ēku konstrukciju projektētājs; kurš iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 1
(viena) NAI ar notekūdeņu plūsmu vismaz 1300 m3/dnn
izbūves vai pārbūves būvprojekta, kura projektēšanas
izmaksas ir vismaz 40 000.00 EUR bez PVN, BK sadaļas
izstrādi;
speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu
projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.,
2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (viena) NAI ar notekūdeņu
plūsmu vismaz 1300 m3/dnn izbūves vai pārbūves
būvprojekta, kura projektēšanas izmaksas ir vismaz 40 000.00
EUR bez PVN, SCADA aplikācijas izstrādi;

Iesniedzamie dokumenti

1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots
atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidnei.
Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents,
tad pretendentam jāiesniedz komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.
2. Informācija par pretendenta pieredzi Iepirkuma Nolikuma
noteiktajām prasībām atbilstošās pretendenta pieredzes
saraksts.
Sarakstam pievienojama 1 (viena) pasūtītāja izsniegta
pozitīva atsauksme. Pretendents papildus iesniedz līguma
izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda Pretendenta
pieredzes atbilstību prasībām. Iesniegtajiem
dokumentiem jāsatur ziņas par projektētajiem darbiem,
izpildes termiņu, vietu un būvprojekta saskaņojumu
būvvaldē;
3. Par speciālistu sertifikātu* spēkā esamību iepirkumu
komisija pārliecināsies tīmekļvietnē
https://bis.gov.lv/bisp/. Ja pretendents plāno piesaistīt
speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta
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ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas
Republikas Būvspeciālistu reģistrā, jāpievieno
dokumentu kopijas, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši
kvalificēts ārvalstī, kurā tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis
izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās
valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla
kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts
prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanā.
Ja Nolikuma speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā
apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam
pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu
apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā
pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības
tiks piešķirtas pretendentam.
4. Tehniskais piedāvājums;
5. Finanšu piedāvājums;
Līguma
tiesības

slēgšanas Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura

piedāvājums būs saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu un
kurš atbilst visām nolikuma prasībām.

Pielikumi:
1.pielikums. Darba uzdevums.
2.pielikums. Pretendenta pieteikuma un pieredzes veidne.
3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne
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1.pielikums

Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI) rekonstrukcijai, I kārta
Identifikācijas Nr. TU 2022/11
TALSU NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU

ATJAUNOŠANAS (REKONSTRUKCIJAS) PROJEKTA DARBA
UZDEVUMS
Situācijas apraksts:
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2001.gadā. Kopš iekārtu ekspluatācijas
uzsākšanas nav veikts to kapitālais remonts vai pārbūve, ekspluatācijas laikā veikta
atsevišķu iekārtu avārijas remonti un nomaiņa, līdz ar to iekārtas un būves ir tehniski
nolietotas.
2020.gada tika uzsākta un 2021.gada aprīlī tika pabeigta Talsu NAI tehniskā izpēte un
priekšlikumu izstrāde, Talsu NAI rekonstrukcijai, dūņu apsaimniekošanas un citu vides
kvalitātes prasību uzlabošanai. Galvenie izvirzītie uzdevumi:
• Dūņu atūdeņošanas līnijas modernizācija un dūņu lauka apjoma palielināšana;
• Septisko notekūdeņu (asenizācijas) pieņemšanas stacijas modernizācija, ņemot vērā DKS
apjoma pieaugumu;
• NAI iekārtu un novecojušo konstrukcija atjaunošana un modernizācija;
VEICAMO PROJEKTĒŠANAS DARBU APRAKSTS

1. NAI darbības atjaunošana ar 3 līnijām.
Paredzēts atjaunot NAI darbību ar 3 līnijām, nepieciešams paredzēt visu sensoru un elektromehānisko
iekārtu nomaiņu trešajai līnijai ar analogiem esošajām iekārtām:
●

Nostādinātāja aprīkojums, tajā skaitā ķēžu skrēperis;

●

Mikseris anaerobajā tvertnē;

●

Mikseris denitrifikācijas tvertnē;

●

Denitrifikācijas recirkulācijas sūknis;

●

Aerācijas sistēma;

●

Aizbīdins gaisa regulācijai;

●

Skābekļa koncentrācijas sensors un transmiteris.

Projektētājam izvērtēt pilnīgu vai daļēju esošo iekārtu izmantošanu.
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Pasūtītājs veiks 3 līnijas baseina tukšošanas darbus.
Galvenie ieguvumi no 3. līnijas darbības atjaunošanas ir:
●

nenotiek dūņu iznese stipra lietus laikā;

●

iespējams uz laiku atslēgt vienu līniju un veikt tās apkopes un iekārtu nomaiņas darbus.
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2. Septisko notekūdeņu pieņemšanas stacijas modernizācija

Septisko notekūdeņu apjoms

m3/dnn

m3/h

12

Atbilstoši automašīnai, paštece

Lai nodrošinātu notekūdeņu, kas savākti no pilsētas decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, pilnvērtīgu
uzskaiti, kontroli un noteiktu pieņemto notekūdeņu piesārņojuma līmeni, tiks veikta dūņu pieņemšanas
stacijas (konteinera tipa) uzstādīšana. Konteineris aprīkots ar apsildi, ventilāciju, apgaismojumu, izlietni.
Tā būs pilnībā automatizēta, integrēta iekārta, kas ir paredzēta piegādāto notekūdeņu pieņemšanai,
piegādātāja identifikācijai, notekūdeņu plūsmas aprēķināšanai, momentāno notekūdeņu parametru
noteikšanai, notekūdeņu parauga ņemšanai kvalitātes kontrolei.
Lai aizsargātu cauruļu sistēmas, kanalizācijas tīklus un sūkņus no mehāniskiem bojājumiem un
aizsērēšanas, iekārta būs komplektēta ar sietu (10mm) rupjo piemaisījumu novākšanai un transportēšanai
uz atkritumu konteineri, smalcinātāja uzstādīšana sieta vietā nav pieļaujama.
Konteiners tiek paredzēts, lai pieņemtu un iepludinātu centralizētajā kanalizācijas sistēmā ar Pasūtītāja vai
cita uzņēmuma (kam tiks izsniegta atbilstoša atļauja) asenizācijas transportu piegādātos notekūdeņus.
Piegādātājs piebrauc pie Konteinera un pievieno notekūdeņu izvadīšanas šļūteni pie pieņemšanas
caurules. Piegādātājs pieliek viņam piešķirto lietotāja kartīti pie digitālā kartīšu nolasītāja - notiek
piegādātāja identifikācija. Piegādātājs pēc identificēšanās sistēmā pirms notekūdeņu nodošanas
Konteinera vadības sistēmas panelī, kas atrodas pie Konteinera āra sienas, ievada pakalpojuma sniegšanas
adresi, pilsētu un Pasūtītāja komercpakalpojumu gadījumā - ievada arī akta numuru par pakalpojuma
sniegšanu. Konteiners ieslēdzas- atveras aizbīdnis un notekūdeņi ar pašteci sāk plūst pieņemšanas mezglā
un pa cauruļu sistēmu plūst uz septisko dūņu sūkņu staciju. Notekūdeņi virzās caur sietu, tiek attīrīti no
lielizmēra piemaisījumiem, piem., akmeņiem u.c. cietiem atkritumiem, tādā veidā pasargājot cauruļu
sistēmu un citas daļas no aizsērēšanas un mehāniskiem bojājumiem. Notekūdeņiem plūstot, caurplūdes
mērītājam ir jāaprēķina pieņemto notekūdeņu daudzums m3 (ar precizitāti 2 vienības aiz komata). 7.
Konteineram jāveic momentāno notekūdeņu parametru noteikšana (pH, elektrovadībspējas, temperatūras
un redox), kā arī jānodrošina iespēja noņemt notekūdeņu paraugu analīžu veikšanai, lai novērtētu
notekūdeņu piesārņojumu. Iepriekš minēto notekūdeņu parametru dati ar sensora vai citu iestrādātu
sistēmu palīdzību ir jānolasa un jānosūta uz iekārtas vadības paneli. Pēc Pasūtītāja vajadzības un
pieprasījuma iekārtas vadības sistēmai ir jāspēj iestrādāt, ka, ja tiek pārsniegtas maksimālās pieļaujamās
momentāno notekūdeņu parametru robežvērtības, piegādāto notekūdeņu pieņemšana var tikt apturēta –
tiek aizvērts aizbīdnis. Kad Konteinera vadības sistēma konstatē, ka ir tikusi pārsniegta kaut viena no
maksimāli pieļaujamām momentāno notekūdeņu parametru robežvērtībām, vai kāds cits no Pasūtītāja
definētajiem sistēmā noteiktajiem kritērijiem, Konteinerā jāieslēdzas notekūdeņu parauga noņemšanas
ierīcei. Konteinera parauga noņemšanas ierīces noņemtos notekūdeņu paraugus Pasūtītājs nogādās
piesārņojuma parametru pārbaudei laboratorijā. Brīdī, kad plūsmas mērītājs nosaka, ka notekūdeņi vairs
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neplūst, darbības process automātiski tiek apstādināts, aizbīdnis aizveras, notiek automātiska cauruļu
sistēmas un paraugu iesūkšanas šļūteņu skalošana. Piegādātājam tiek izdrukāta atskaite (čeks) ar datiem,
kurā tiek norādīts Piegādātāja identifikācijas (ID) numurs, notekūdeņu pieņemšanas laiks, pieņemto
notekūdeņu daudzums (m3 ) u.c. dati. Konteinera vadības panelim jābūt aprīkotam ar vadības ekrānu,
jāspēj uzglabāt informatīvos datus, kā arī jābūt iespējai datus no sistēmas saņemt izmantojot - USB
atmiņu vai caur interneta savienojuma starpniecību pārsūtīt datus uz attālinātu Pasūtītāja operatora datoru
vai tā e-pastu. Konteinera vadības paneļa ekrānam jānodrošina datu vizualizācija un iespēja datu un kļūdu
signālus identificēt reāllaikā, kā arī tos tālāk pārsūtīt uz Pasūtītāja operatora datoru, kā arī iespēju no
Pasūtītāja operatora datora, pieslēdzoties ar IP adreses starpniecību, pie vadības sistēmas novērot kas
notiek reāllaikā vai aplūkot vēsturiskos datus par piegādātājiem vai parametrus, kas saglabājušies iekārtas
atmiņā (cietajā diskā).
Iekārtu paredzēts novietot iežogotā teritorijā Talsu pilsētā, lai samazinātu laiku un degvielas patēriņu, kas
nepieciešams asenizācijas notekūdeņu transportēšanai uz NAI. Jābūt nodrošinātiem ātrajiem
savienojumiem pie Talsu novada komunālsaimniecības transporta cauruļvadiem

3. Papildus izpētes pirms projekta izstrādes
Saistībā ar novada paplašinājumu un prognozējamas septisko notekūdeņu apjoma palielināšanās, veikt
septisko notekūdeņu kvalitātes un kvantitātes ietekmi uz NAI ieplūdes parametriem un attīrīšanas
procesiem

4. Nostādinātāju aprīkojuma modernizācija
Nepieciešams rekonstruēt visus 3 nostādinātājus:


veikt nostādinātāju peldvielu savācējrenes pārbūvi, tās kritumam jābūt no 3. līnijas uz 1. līnijas
pusi (uz pusi kur uzstādīta peldvielu sūknētava).



veikt dūņu atsūknēšanas sistēmas pārbūvi, izbūvējot dūņu atsūknēšanas sistēmu, ko papildus
paštecei papildina atsūkšana ar airliftiem, kā arī nodrošināt iespēju manuāli veikt recirkulācijas
sistēmas tīrīšanu ar gaisu.

5. Apkalpes tiltiņu rekonstrukcija
Ekspluatācijā esošais tiltiņš ir daļēji korodējis. Vietās, kur margu bāzes mezgls stiprinās pie nesošajām
sijām, norūsējušas skrūves. Bojājumi galvenokārt novēroti vietās, kur metinājumi veikti uz vietas
būvlaukumā. Tas liek secināt, ka nav izmantoti materiāli, kuri atbilstu āra apstākļu un vides iedarbības
klasei.


Nepieciešams paredzēt jaunas bultskrūves visās vietās, kur balstplātne stiprinās pie betona vai
tērauda.
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Bultskrūvju nomaiņu jāparedz tiltiņam ar garumu ~ 90 m. -



Bojātos enkurbultu stiprinājumus nepieciešams nomainīt nomaiņu nepieciešams veikt ar
ķīmiskiem enkuriem, kuri paredzēti lietošanai āra apstākļos un apkārtējās vides agresīvai
iedarbībai.

1.

att. Bojātās enkurbultas.

2. att. Korodējušie savienojumi metinājuma vietās.
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3. att. Zonas, kur nepieciešams atjaunot esošo tiltiņu.

6. Papildus apkalpes tiltiņu izbūve
Paralēli esošajam tiltiņam nepieciešams izprojektēt jaunu tiltiņa vietu, kā arī jaunu tiltiņu tīrīšanai. Jauno
apkalpošanas tiltiņu kopējais garums ~120 metri. Apkalpošanas tiltiņu nepieciešams projektēt tērauda
konstrukcijās, no karsti cinkota tērauda ar minimālo platumu 0,9 m. Tiltiņa stiprinājumus pie betona
paredzēt veidot no cinkotiem, agresīviem vides apstākļiem paredzētiem ķīmiskiem enkuriem.

4. att. Zonas, kur nepieciešams izbūvēt jaunus tiltiņus.

7. Betona konstrukciju šuvju hermetizācija

Esošās dzelzsbetona konstrukcijas virspusēji pārklātas ar sūnām un lokālām plaisām. Vairākās vietās
būtiskas vertikālas plaisas un betona bojājumi. Nepieciešams veikt šo plaisu hermetizāciju ar atbilstošu
10

betona šuvju materiālu, kā arī veikt esošo betona konstrukciju attīrīšanu no sūnām un citām organiskajām
vielām, lai neveicinātu turpmāku betona karbonizāciju, kas var izraisīt betona būtiskus konstrukciju
noturības bojājumus.
Betona attīrīšanu iespējams veikt ar augstspiediena ūdens mazgāšanu.

5. att. Vertikālas plaisas betonā.

8. Dūņu lauka sienu paaugstināšana

Dūņu lauka betona apmales ir vienā līmenī ar esošo zālāju, zemes virsmas atzīmi, kā arī notekcaurules
izvietotas pie ēkas karkasa, kā rezultātā lietus ūdeņi ieplūst dūņu laukā. Lai nodrošinātu atūdeņoto dūņu
uzglabāšanu vismaz 12 mēnešus, nepieciešams palielināt dūņu lauku tilpumu par 800 m3. Nepieciešams
paredzēt jaunu betonētu cokolu pa ēkas perimetru (150m), ar augstumu ~ 1.0m, veidotu no betona
biezumā ~200 mm, betona minimālā klase C30/37, ar atbilstošu vides ietekmes klasi un stiegrojumu.

6. att. Esošā situācija, lietusūdens iekļūst baseinā.
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9. Priekšattīrīšanas iekārtas piegāde
Talsu NAI ir uzstādītas divas atšķirīgas priekšattīrīšanas restes, no kurām viena nav darba kārtībā. Šo resti
nepieciešams demontēt un tās vietā uzstādīt jaunu, kas ir analoga esošajai strādājošajai restei (Flotlife).

10. Vadības sistēmas modernizācija
Nepieciešams veikt visu iekārtu vadības skapju montāžu elektrosadales telpā, paredzot jaunas PLC
programmas, un visu iekārtu un sensoru kabeļu novilkšana uz šo telpu.
Nepieciešams izbūvēt jaunu centralizētu automātikas vadības elektrosadali jaunajām un esošajām
iekārtām. Tai jābūt izvietotai elektrosadales telpā.
Sadalei jābūt izbūvētai atbilstoši LR likumdošanas prasībām, piemēram, drošības slēdži, sprieguma
kontrole, zemējuma kontūra izveide un citām prasībām.
Katrai iekārtai jāparedz vadības slēdzis pie iekārtas (rokas režīms, automātiskais režīms un izslēgts), kā
arī iekārtas spēka ķēdes drošības slēdzi (jāatrodas pie iekārtas, lai remontējot iekārtu slēdzis ir redzams.
Kontroliera bojājuma gadījumā rokas režīmā iekārta turpina darboties. Āra vadības slēdži un drošības
slēdži jānovieto zem jumtiņa.
Āra elektroapsaistei jāparedz vai nu speciāli kabeļi (UV izturīgi) vai noslēgti kabeļu plaukti. Visiem
elektroinstalācijas materiāliem jābūt paredzētiem agresīvai videi (karsti cinkoti, nerūsējošā tērauda 1.4301
vai augstāka vai citi materiāli). Uz kabeļu kanāliem jānodala spēka un vadības kabeļi, ievērojot ražotāja
rekomendācijas. Spēka kabeļiem no frekvences pārveidotājiem uz iekārtām jābūt ekranētiem.
PLC jābūt iespējai to neapturot nomainīt jebkuru ievadu/izvadu modeli. Kontrolierim jābūt ar vismaz 250
kB programmas atmiņu, ethernet komunikācijas ligzdu, iespēju pievienot vismaz 10 papild moduļus.
Kontrolierim jāveic bitu operācijas ātrāk par 50 nanosekundēm. Piemēram siemens S7-1500 vai
ekvivalents.
Kontrolieris veic trauksmes ziņojumu nosūtīšanu izmantojot SMS un norādot tekstā konkrētu trauksmes
cēloni, iekārtas numuru un galvenos sistēmas rādījumus. Jāspēj ievadīt vismaz 6 saņēmēju numurus.
Frekvenču pārveidotāji pie galvenā kontroliera tiek pieslēgti izmantojot kādu no standartizētajiem
komunikācijas protokoliem un caur to tiek vadīti automātiskajā režīmā, tiem jābūt aprīkotiem ar grafisko
displeju. Piem., Danfos Aquadrive, ABB acs580 vai ekvivalents.
Esošos iekārtu vadības skapji un kabeļi jādemontē.
PLC programmas tehnoloģisko aprakstu sagatavo projektētas iekārtu tehniskā projekta izstrādes laikā
paredzot tajā iekārtu automātiskas darbības aprakstu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
PLC programmai jānodrošina visu iekārtu darbība automātiskajā un attālinātajā rokas režīmā. Parametru
saglabāšana elektropadeves traucējumu gadījumā.
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11. Jauna SCADA aplikācijas zīmēšana, jauna operatora darba stacija.
Galvenajā operatora telpā tiek jāparedz dators (sistēmbloks, monitors, pele, klaviatūra, rūteris) ar
vizualizācijas (SCADA) programatūru un citu operatora darbam nepieciešamo programatūru, piem., MS
Office.
Dators jāparedz ar vismaz 500 GB SSD cieto disku, 8 GB operatīvo atmiņu un vismaz jaunākās paaudzes
intel i5 procesoru. Monitors ar vismaz 4K izšķirtspēju un izmēru vismaz 27”.
SCADA sistēmā jābūt:
●

tehnoloģiskā procesa shēmai ar iekārtām un mērinstrumentu rādījumiem, tajā skaitā datiem no
frekvences pārveidotājiem;

●

Iekārtām sistēmā jāattēlo to aktīvais stāvoklis (piemēram sarkans - kļūda, zaļš - darbā utt.);

●

automātiskas darbības un trauksmju parametru ievade;

●

iespējai pārslēgt katru iekārtu automātiskā, attālinātā rokas režīmā un izslēgt;

●

trauksmju arhīvam un aktīvajiem trauksmju paziņojumiem;

●

arhivēto datu saglabāšana vismaz 3 gadus un to atspoguļošanai tabulu un grafiku veidā;

●

komunikācijai ar septisko ūdeņu pieņemšanas iekārtas vadības kontrolieri, izmantojot bezvadu
sistēmu;

●

iespējai paplašināt piemēram pieslēdzot jaunas iekārtas NAI vai sūknētavas pilsētā;

●

attālinātai piekļuves iespējai SCADA sistēmai.
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2.pielikums

Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI) rekonstrukcijai, I kārta
Identifikācijas Nr. TU 2022/11

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne/ pretendenta/pieredzes apliecinājums

Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies pieteikt dalību pašvaldības SIA “TALSU ŪDENS”
iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI)
rekonstrukcijai, I kārta”, Identifikācijas Nr. TU 2022/11
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr
Juridiskā adrese
Pārstāvēttiesīgā persona,
kura tiesīga slēgt līgumu
Kontakpersona: vārds,
uzvārds, amats
Tālrunis:
e-pasta adrese:
Pretendenta pieredze:
Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi,

Darbu apraksts, projekta izstrādes raksturojums, attīrīšanas Pasūtītājs un pasūtītāja
iekārtu parametri, atrašanās vieta u.c informācija
kontaktinformācija.



Izskatot iepirkuma dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piedāvājam veikt tehniskā
projekta izstrādi saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām 6 mēnešu laikā.



Mēs apliecinām, ka neatbilstam nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2.punktā (kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu
dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi) un 3.punktā noteiktajiem izslēgšanas
kritērijiem.



Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un
var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un sazinoties ar kontaktpersonām.



Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu un tajos ietvertās
informācijas atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām.

Paraksttiesīgā vai
pilnvarotā persona
Amats
Datums
Paraksts
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3.pielikums

Tehniskā projekta izstrāde Talsu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (Talsu NAI) rekonstrukcijai, I kārta
Identifikācijas Nr. TU 2022/11

Nr.p.k.

Finanšu piedāvājums - I kārta Talsu NAI rekonstrukcija

Projektēšanas izmaksas
euro, bez PVN

Būtiskākās projekta izstrādes pozīcijas

1

NAI darbības atjaunošana ar 3 līnijām

2

Septisko notekūdeņu pieņemšanas stacijas modernizācija

4
5
6
7
8
9
10

Nostādinātāju aprīkojuma modernizācija
Apkalpes tiltiņa rekonstrukcija
Papildus apkalpes tiltiņu izbūve
Betona konstrukciju šuvju hermetizācija
Dūņu lauka sienu paaugstināšana
Priekšattīrīšanas iekārtas
Vadības sistēmas modernizācija
Jauna SCADA aplikācijas zīmēšana, jauna operatora darba
stacija.
Citi projektēšanas uzdevumi: -----------------------------------------------------------------------------Autoruzraudzība

11
---

Kopā

Paraksttiesīgā vai
pilnvarotā persona
Amats
Datums
Paraksts
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