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Līgums Nr.___________ 

par alumīnija sulfāta piegādi 

(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/149) 

 

Rīgā, 2019.gada 21.jūnijā 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura 

darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2019.gada 21.jūnija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/51) 

pamata turpmāk – “Pircējs”, no vienas puses, un 

Kemira Oyj, reģ.Nr.Somijā 0109823-0, tās pilnvarotās personas AS „Kemivesi”, reģ.Nr.10265366, 

valdes locekļa Tarmo Siir personā, kurš darbojas uz 2018.gada 27.aprīļa pilnvaras pamata, turpmāk – 

“Piegādātājs”, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – “Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”: 

 

I Līgumā lietotie termini 

1.1. Preces – Alumīnija sulfāts granulās saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu iepirkumam ar 

id.Nr.RŪ-2018/149. 

1.2. Pirkuma maksa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Precēm Līgumā noteiktajā 

kārtībā. Pirkuma maksa atbilst īstai Preču vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus un 

Piegādātāja peļņu. 

1.3. Piegāde – Preču nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2010) noteikumiem pēc adreses 

Bauskas iela 209, Rīga, Latvija, un izkraušana Pircēja norādītajā vietā. 

1.4. Pasūtījums – Pircēja attiecīgās Preču partijas pasūtījums (pa faksu vai e-pastu). Pasūtījumā 

Pircēja pārstāvis norāda Preču nosaukumu, daudzumu, Piegādes adresi un Piegādes termiņu. 

1.5. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču piegādi apliecinošs 

dokuments. Attaisnojuma dokumentā jābūt ietvertai šādai informācijai: 

1.5.1. Līguma numurs un datums; 

1.5.2. nododamo Preču nosaukums, daudzums un cena; 

1.5.3. Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks;   

1.5.4. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā noteiktā informācija. 

1.6. Derīguma termiņš – Līgumā noteikts laika periods, kurā Precēm jāsaglabā visas īpašības un 

kurā Piegādātājs Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina Preču nomaiņu pret 

līdzvērtīgām.  

 

 II Līguma priekšmets 

2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam, un Pircējs apņemas pieņemt īpašumā Preces Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.2. Pircējs apņemas samaksāt Preču Pirkuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.3. Piegādātājs apņemas pēc Pircēja pirmā pieprasījuma sniegt informāciju par Preču piegādes 

gaitu. 

2.4. Puses, noslēdzot Līgumu, apliecina, ka: 

2.4.1. ir pilnībā apspriedušas Līguma noteikumus, atzīst tos par abpusēji izdevīgiem, un 

apņemas pildīt tos pilnā apmērā; 

2.4.2. Pusēm ir tiesības nodarboties ar to uzņēmējdarbību, ko tās šobrīd veic, tām ir tiesības 

būt par sava īpašuma un aktīvu īpašnieku, tās ir izpildījušas visas normatīvo aktu 

prasības attiecībā uz savu uzņēmējdarbību; 

2.4.3. Līguma noslēgšana, pienākumu izpilde un noteikumu ievērošana: 

2.4.3.1. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu spēkā esošu likumu, noteikumu vai norādījumu, 

spriedumu, lēmumu vai atļauju, kas ir saistoši Pusēm, vai kas attiecas uz to īpašumu 

vai aktīviem; 

2.4.3.2. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu līgumu, kas attiecas uz to īpašumu vai aktīviem, 

neradīs jebkādu šāda līguma noteikumu laušanu vai neizpildi; 

2.4.3.3. nebūs pretrunā ne ar vienu Pušu statūtu noteikumu. 
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III Līguma izpildes noteikumi 

3.1. Piegādātājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas: 

3.1.1. iesniedz Pircējam Līguma izpildes nodrošinājumu EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši 

euro un 00 centi) apmērā:  

3.1.1.1. Piegādātājs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju 

sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš 

saskaņots ar Pircēju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītam, ka tai ir piemērojami 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu 

garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 

likums. Ar līgumsaistību izpildes nodrošinājumu banka vai apdrošināšanas kompānija 

uzņemas neatsaucamu beznosacījuma saistību par labu SIA “Rīgas ūdens” 10 (desmit) 

kalendāra dienu laikā pēc SIA “Rīgas ūdens” pirmā rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas, kurā ir norādīts viens (vai vairāki) no šādu apstākļu iestāšanos, veikt 

maksājumu pieprasītās summas apmērā: 

a) Piegādātājs nav piegādājis Preci Līgumā noteiktā kārtībā; 

b) Piegādātājs ir piegādājis normatīvajiem aktiem un/vai piedāvājumam konkursam 

neatbilstošās kvalitātes Preci; 

c) Piegādātājs ir vienpusēji atkāpies no līguma; 

d) Piegādātājs nepilda citus līguma noteikumus. 

3.1.1.2. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. 

3.1.1.3. Piegādātājam ir tiesības Līguma 3.1.1.punktā minētās garantijas vietā iemaksāt 

līgumsaistību izpildes nodrošinājuma naudas summu EUR 20 000,00 (divdesmit 

tūkstoši euro un 00 centi) apmērā Pircēja kontā LV38HABA0551023750365, AS 

Swedbank, SWIFT kods HABALV22. 

3.2. Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Piegādes laiku 

iepriekš saskaņojot ar Pircēja kontaktpersonu, nodrošina Preces šķīdināšanas iekārtas piegādi, 

montāžu un ieregulēšanu, kurai jāatbilst Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajiem minimālajiem 

parametriem. Par šajā punktā minēto Puses sagatavo un paraksta šķīdināšanas iekārtas 

pieņemšanas-nodošanas aktu. 

3.3. Piegādātājs nodrošina un ir atbildīgs par jebkādiem tehniskās apkopes vai remonta darbiem, kas 

saistīti ar šķīdināšanas iekārtas izmantošanu. Izmaksas par minētiem darbiem ir ietvertas Preces 

cenā. 

3.4. Par jebkādiem defektiem vai bojājumiem šķīdināšanas iekārtas darbībā Pircējs nekavējoties 

ziņo Piegādātājam.  

3.5. Piegādātājam ir tiesības veikt pārveidojumus šķīdināšanas iekārtā vai nomainīt tās sastāvdaļas 

ar noteikumu, ka Pircējam nepārtraukti tiek nodrošināta Preces izmantošana. 

3.6. Lai nodrošinātu drošu šķīdināšanas iekārtas ekspluatāciju, Piegādātājam ir pienākums 

nodrošināt atbilstoša Pircēja personāla apmācība darbam ar iekārtu.  

3.7. Piegādātājs veic attiecīgu Preču partiju Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojoties 

uz Pircēja rakstveida Pasūtījumiem, Pasūtījumā norādītajā termiņā, bet ne ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtījuma nodošanas dienas.  

3.8. Piegādātājs piegādā Preci ar specializētu autotransportu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

3.9. Piegādātājs nodod Preci iekrautu segta tipa novietnē laukumā 600 m2, 2,7 m biezā slānī, 

nekavējošai lietošanai derīgā stāvoklī. 

3.10. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Preces pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavinātas, 

ieķīlātas, apgrūtinātas, par Precēm nav reģistrēti aizliegumi un nepastāv strīds. 

3.11. Piegādātājs apliecina, ka Preces līdz Piegādei Pircējam tika glabātas tām piemērotos apstākļos, 
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ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību. 

3.12. Puses konstatē Piegādes faktu Līgumā noteiktajā kārtībā, parakstot Attaisnojuma dokumentu. 

3.13. Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma 

dokumenta parakstīšanas. 

3.14. Piegādātājs apliecina, ka Prece un tās pareiza ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un 

ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai vai 

īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi 

ievedmuitas nodokļi un nodevas. 

3.15. Piegādātājs uztur Preces šķīdināšanas iekārtu tehniski nevainojamā stāvoklī visā Līguma 

darbības periodā un novērš iespējamās kļūmes tās darbībā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc 

paziņojuma par bojājumu saņemšanas no Pircēja. Rezerves daļas šķīdināšanas iekārtas 

uzturēšanai nodrošina Piegādātājs, ja vien to bojājums nav radīts Pircēja nekorektas 

ekspluatācijas dēļ. 

 

IV Preču pieņemšanas noteikumi 

4.1. Vienlaicīgi ar Preču Piegādi Piegādātājs iesniedz Pircēja pilnvarotajai personai parakstīšanai 

Attaisnojuma dokumentu kopā ar ķīmisko vielu un produkta partijas kvalitātes sertifikātu. 

Preces ķīmisko produktu drošības lapu Piegādātājs iesniedz pēc pieprasījuma. 

4.2. Pircēja pilnvarotā persona veic Preču pārbaudi uz vietas un pārbauda Attaisnojuma dokumentā 

norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preču kvalitāti, atbilstību Līguma 

noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, pēc tam 

paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu 

parakstīt Attaisnojuma dokumentu.  

4.3. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus 

trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un 

atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.  

4.4. Preces netiek pieņemtas, ja tās neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

4.5. Pircējs pieņem Preces tikai pēc ārēja izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preču 

apslēptiem trūkumiem, Preču kvalitāti un atbilstību Līgumam.  

4.6. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Attaisnojuma dokumentā norādītās 

Pirkuma maksas apmaksai.  

 

V Norēķinu kārtība 

5.1. Puses vienojas, ka Pirkuma maksa par 1 (vienu) tonnu Preces ir EUR 203,00 (divi simti trīs 

euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

5.2. Pirkuma maksa par attiecīgās Preču partijas piegādi tiek noteikta, ņemot vērā piegādāto Preces 

apjomu.   

5.3. Maksimālā Līguma summa par 3462 t (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit divas tonnas) Preces, kas 

satur 315 t (trīs simti piecpadsmit tonnas) aktīvās vielas, ir EUR 702 692,31 (septiņi simti divi 

tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro un 31 cents) bez PVN. 

5.4. Pircējs veic Pirkuma maksas samaksu par attiecīgo Preču partiju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

attiecīgā Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.5. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.  

5.6. Pircējs veic Pirkuma maksas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto 

Piegādātāja bankas kontu. 

 

VI Strīdu risināšana un atbildība 

6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu 

vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, 

strīds tiks galīgi atrisināts tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
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6.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē konkrētās Preču partijas Piegādes termiņu, tas maksā Pircējam 

līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no attiecīgā Pasūtījuma Pirkuma maksas par 

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no šīs Pirkuma maksas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. Pircējam ir tiesības attiecīgās līgumsoda 

summas ieturēt, veicot norēķinus ar Piegādātāju par Precēm. 

 

VII Derīguma termiņš 

7.1. Puses vienojas, ka Preču Derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši. 

7.2. Pircējs, konstatējot Preču neatbilstību Līgumam, to bojājumus, apslēptus trūkumus vai 

neatbilstību kvalitātei, 5 (piecu) dienu laikā sagatavo Pieprasījumu par trūkumu novēršanu. 

7.3. Piegādātājs veic Derīguma termiņa saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no 

Pircēja Pieprasījuma saņemšanas dienas.  

7.4. Piegādātājs, pamatojoties uz Pircēja Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 

veic Preču nomaiņu pret līdzvērtīgām. 

7.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Derīguma termiņa saistību izpildi, tas maksā Pircējam 

līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no attiecīgā Pasūtījuma Pirkuma maksas par 

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no šīs Pirkuma maksas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. Pircējam ir tiesības attiecīgās līgumsoda 

summas ieturēt, veicot norēķinus ar Piegādātāju par Precēm. 

7.6. Derīguma termiņa saistību darbība sākas ar Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas 

brīdi. 

 

VIII Līguma termiņš 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, dienā, kad Piegādātājs iesniedz Pircējam 

Līguma 3.1.1.punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu un ir piegādājis, samontējis un 

ieregulējis Līguma 3.2.punktā minēto šķīdināšanas iekārtu, ko apliecina abpusēji parakstīts 

pieņemšanas-nodošanas akts. Līgums darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtījumiem tiek piegādātas līdz 3462 t (trīs tūkstoši četri simti 

sešdesmit divas tonnas) Preces, kas satur līdz 315 t (trīs simti piecpadsmit tonnas) aktīvās vielas 

Alumīnija (Al3+). 

8.3. Puses vienojas, ka Pircējam ir tiesības uzskatīt, ka Piegādātājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, 

ja: 

8.3.1. Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 7 (septiņas) dienas; 

8.3.2. tiesā ir iesniegts pieteikums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

8.3.3. Piegādātājs piegādājis Līgumam neatbilstošas Preces, pēc Pircēja pieprasījuma nav 

novērsis trūkumus; 

8.3.4. Piegādātājs vienpusēji paaugstina Līgumā noteikto Preces cenu. 

8.4. Izbeidzoties Līguma termiņam, Piegādātāja pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no Pircēja 

paziņojuma saņemšanas dienas, iepriekš saskaņojot ar Pircēja kontaktpersonu laiku, nodrošināt 

Preces šķīdināšanas iekārtas demontāžu un izvešanu no Pircēja teritorijas.  

8.5. Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka 

Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

  

IX Nepārvaramā vara 

9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai 

citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī 

Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i.: karus, revolūcijas, 

ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. 

Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.  

9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. 
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X Citi noteikumi 

10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 

15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā 

Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. 

10.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums 

ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 

10.4. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām 

u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otrās 

Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai 

Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par 

iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

10.5. Pircēja kontaktpersonas un pilnvarotās personas Līguma izpildē: 

10.5.1. kuri ir pilnvaroti sagatavot Pasūtījumus un pieprasījumus un pieņemt šķīdināšanas 

iekārtas montāžas un ieregulēšanas darbus, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, ir 

[..]; 

10.5.2. kuri ir pilnvaroti pieņemt Preces, parakstot Attaisnojuma dokumentus, ir [..]. 

10.6. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē [..]. 

10.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapaspusēm ar 

Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapaspuses, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 

 

XI Pušu rekvizīti 
 

Pircējs Piegādātājs 

SIA „Rīgas ūdens” Kemira Oyj 

Reģ. Nr. 40103023035 Reģ. Nr. Somijā 0109823-0 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 

Rīga, LV-1495 

P.O. Box 330 (Energiakatu 4), FI-00180, 

Helsinki, Finland 

[..] [..] 

Kods: [..] Kods: [..] 

Konts: [..] Konts: [..] 

 

Korespondences adrese Līguma izpildei: 

[..] 

 

___________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

Dagnija Kalniņa 

___________________ 

Pilnvarotā persona 

Tarmo Siir 
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Pielikums Nr.1 

Tehniskā specifikācija un cenas 

 

Prasības Piedāvājums 

Nosaukums:   KEMIRA ALG 0,5-3  
 

Ražotājs:   KEMIRA Oyj  
 

Ķīmiskais nosaukums: Alumīnija sulfāts granulās  Alumīnija sulfāts granulās  
 

Ķīmiskā formula: Al2(SO4)3 · nH2O Al2(SO4)3 · nH2O  
 

Aktīvās vielas (alumīnija) 

koncentrācija %: 
> 8,5% (Al3+) 9,1% (Al3+)  

 

Pieļaujamais dzelzs sastāvs: < 1.60 g/kg Al <0,01 %  
 

Pieļaujamās toksiskās vielas (mg/kg 

Al): 

Toksiskie piemaisījumi (LVS EN 878 4.4.punkta 6.tabula) – 1.tips  

As <14, Cr <30, Ni < 20, Sb <20  

Cd <3, Hg <4, Pb <40, Se <20  
 

CEN STANDARTS AN 878, 1.TIPS  

As < 2.23, Cr < 11.2, Ni < 11.2, Sb < 0.56  

Cd < 2.23, Hg < 1.12, Pb < 11.2, Se < 0.56  
 

Sietanalīze 0,5-3 mm: > 98 % > 98 % 

Sietanalīze 0-0,5 mm: < 2% < 2% 

Kvalitātes prasības: ES standarts EN 878:2016 “Dzeramā ūdens apstrādes ķīmiskie līdzekļi. 

Alumīnija sulfāts” 
 Atbilst 

Citas prasības: Piedāvātajai Precei jābūt reģistrētai Eiropas Ķimikāliju aģentūrā 

(ECHA) 

Reģistrācijas numurs: 01-2119531538-36,  

Reģistrācijas datumu: 25-11-2010  
 

Minimālais vienas piegādes apjoms: 1 200 t  Atbilst 

Piegādes termiņš: 
Ne ilgāk kā 30 dienu laikā no Pasūtījuma nodošanas dienas 

Ne ilgāk kā 30 dienu laikā no Pasūtījuma nodošanas 

dienas  
 

Pasūtītāja paredzētais Preces 

pielietojums: 
Dzeramā ūdens apstrāde Dzeramā ūdens apstrāde  

 

Šķīdināšanas iekārtas minimālie 

raksturlielumi: 

Tilpums ne mazāks par 25 m3  Tilpums ne mazāks par 30 m3  
 

Iekārtai jādarbojas arī ziemā ar gaisa temperatūru līdz – 20 ºC 
Iekārtai jādarbojas arī ziemā ar gaisa temperatūru 

līdz – 20 ºC  
 

 Preces cena par 1 t (1000 kg), EUR, bez PVN: 203,00  
 

 

Pircējs Piegādātājs 

SIA „Rīgas ūdens” Kemira Oyj 

  

___________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

Dagnija Kalniņa 

___________________ 

Pilnvarotā persona 

Tarmo Siir 

 


