
SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 

Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads 

2020.gada ____.________ 

Tehniskā specifikācija 

“Kokskaidu granulu iegāde un piegāde SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 

siltumenerģijas ražošanai 2020./2021. gada apkures sezonai” 

 

Nr Prasības Pretendenta 

piedāvājums 

1. Kurināmā veids: 

Kokskaidu granulas, kuras atbilst šādām kvalitātes prasībām: 

 

1. Blīvums: ; 

2. Mitrums: ; 

3. Pelnu saturs: ; 

4. Siltumspēja: ; 

5. Saistvielu piejaukums: ; 

6. Frakcijas lielums: 

6.1. Smalkā frakcija  – līdz 0.5% no kravas apjoma; 

6.2. Pamata frakcija   – vismaz 98.5% no kravas 

apjoma; 

6.3. Lielā frakcija  – līdz 1% no kravas apjoma; 

6.4. Diametrs: 6 vai 8  mm. 

 

Kokskaidu granulās nedrīkst būt svešķermeņi (metāla un plastmasas 

izstrādājumi, akmeņi, zeme, ledus, sniegs, smiltis, stikls, dzīvnieki, 

metāla šķembas utml.). 

 

 

2. Piegāde jāveic saskaņā ar piegādes grafiku, kuru pasūtītājs iesniedz 

piegādātājam katra mēneša sākumā. Piegādes grafiks mēneša gaitā var 

mainīties, pasūtītājam un piegādātājam par to savstarpēji vienojoties. 

 

 

3. Piegādes laiki – darba dienās darba laikā (8:00-17:00) vai citā ar 

pasūtītāju saskaņotā laikā. 

 

 

4. Kopējais nepieciešamais kokskaidu granulu daudzums apkures sezonas 

laikā (no 01.10.2020.- 01.06.2021. ): aptuveni 721 t (tonnas). 

 

Kokskaidu granulu piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek 

noteikti sekojoši: 

 2020. gada oktobrī – 175 t 

 2020. gada novembrī – 105 t; 

 2020. gada decembrī – 123 t; 

 2021. gada janvārī – 106 t; 

 



 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:  

Adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Tālruņa numurs un e-pasta adrese:  

Pilnvarotās personas paraksts:  

Vieta un datums:  

 

 2021. gada februārī – 106 t; 

 2021. gada martā – 106 t; 

 

 

Norādītais kurināmā apjoms ir aptuvens, tā daudzums var būt mainīgs 

atkarībā no laika  apstākļiem. 

 

5. Kokskaidu granulām ir jābūt iepakotām “Big-bag” maisos ar 

izmēriem 100x100x150 cm (maisā 1 t kokskaidu granulu). Kravas 

izlāde ir jāveic SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” noliktavā Zirgu 

ielā 13, Grobiņā, Grobiņas novadā. Pretendentam jābūt atbilstošam 

autotransportam, kas neskar un nesabojā Pasūtītāja īpašumu. 

 

 

 


