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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS
“DŪŅU ŽĀVĒŠANAS TERMISKĀ PROCESA IEKĀRTA JŪRMALAS NAI”
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam
ietvaros SIA “Jūrmalas ūdens” īsteno projektu “Interaktīva ūdenssaimniecības pārvaldība”
(turpmāk, IWAMA).

1. PASŪTĪTĀJS
SIA “Jūrmalas ūdens” Reģ. nr. 40003275333
Juridiskā adrese: Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015
Kontaktpersona: Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts
Tālr. (+371) 67811384
E-pasts: project@jurmalasudens.lv

2. JŪRMALAS NAI NOVIETOJUMS UN ĪSS PROCESA APRAKSTS
2.1. NOVIETOJUMS
Jūrmalas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk, NAI) ir mazas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas atrodas Mežmalas ielā 41, Jūrmalā, Latvijā (skat. 1.att.). Tuvākās mājsaimniecības
atrodas tuvāk par 100 metriem. Dīķis NAI rietumu daļā ir daļa no NAI, taču trūkst informācijas
par tā izolācijas īpašībām. Asfaltētais laukums, pie NAI būves, tika uzbūvēts kā dūņu
uzglabāšanas lauks un ir aprīkots ar drenāžas sistēmu, bet nav ticis izmantots šim nolūkam.

2.2. PROCESA APRAKSTS
NAI tika uzbūvētas 2008. gadā 35000 cilvēku ekvivalentam, pašreizējā darba kapacitāte atbilst
27000 cilvēku ekvivalentam. NAI tiek attīrīti sadzīves notekūdeņi (rūpniecisko notekūdeņu nav),
izmantojot bioloģiskā fosfora un slāpekļa atdalīšanu apļveida baseinā bez primārā nostādinātāja.
Ap 1890 kg TS pārpalikuma dūņu ar koncentrāciju MLSS 7 g/l tiek padotas no dūņu tvertnes uz
sabiezinātāju, savukārt no sabiezinātāja, dūņas ar koncentrāciju 28-35 g/l, tiek padotas uz
centrifūgu, no kurienes, ar šneku starpniecību, nonāk konteineros. Centrifūgas strādā pamīšus, ar
pārpalikuma dūņām piepildot 2 konteinerus. Pašreizējā dūņu apstrāde sastāv no dūņu tvertnes,
kas sadalīta divās sekcijās, sabiezinātāja un divām centrifūgām. Vidējais sausnes daudzums gala
pārpalikuma dūņās sastāda 18%, organisko vielu saturs atūdeņotajās dūņās ir ap 79%. Katru
dienu uz atkritumu poligonu tiek izvests ap 9t pārpalikuma dūņu.
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1.att. Jūrmalas NAI novietojums

3. ŽĀVĒŠANAS TERMISKĀ PROCESA MATERIĀLS
Iepirkuma priekšmets paredzēts NAI pārpalikuma dūņu žāvēšanas termiskajam procesam.

3.1. DŪŅU RĀDĪTĀJI
Dažus dūņu pamatrādītājus skatīt 1. tabulā.
1.tabula
Pārpalikuma dūņu daudzums diennaktī
Vidējais sausnes saturs
Mitruma saturs
Vidējais organisko vielu saturs atūdeņotās dūņās

9t
18%
82%
79%

2017. gada augustā SIA „Virsma” atkritumu un kurināmā izpētes un testēšanas laboratorijā tika
veiktas NAI dūņu paraugu analīzes, nosakot termiski noārdāmā materiāla nepieciešamos
rādītājus. Mitru un sausu (paredzot, ka pirms termiskās noārdīšanas, dūņas tiek žāvētas) dūņu
analīžu rezultātus skatīt pielikumos – Pielikums 1 un Pielikums 2.
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4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
Iepirkuma priekšmets ir notekūdeņu pārpalikuma dūņu žāvēšanas un mikroviļņu termiskā
procesa iekārtas piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, personāla apmācība iekārtas darbināšanā un
apkopē, iekārtas palaišana.
Piedāvājums ir jāiesniedz par visu tehnisko specifikāciju kopumā, ievērojot visus iepirkuma
priekšmeta tehniskā aprakstā minētos nosacījumus.

5. IEPIRKUMA VEIKŠANAS NOTEIKUMI
1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas nacionālo iepirkumu
regulējumu.
2. Cenā jāiekļauj preces piegādes, uzstādīšanas, ieregulēšanas, personāla apmācības un
palaišanas izmaksas.
3. Precei un tās nodrošinātajam darba procesam jāatbilst attiecīgajiem vietējo institūciju
normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas un ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Atbilstības
sertifikāti jāpievieno, piegādājot preci.

6. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS UN DARBA
UZDEVUMS
Iepirkuma priekšmeta aprakstu un tehniskās prasības skatīt 2. tabulā.
2.tabula
Nr.
1.

Nosaukums
Piegādājamā iekārta

2.

Žāvējamais/termiskā procesa
materiāls un tā rādītāji

3.

Iekārtas pielietojums

Tehniskās prasības
NAI pārpalikuma dūņu konteinera tipa žāvēšanas un
mikroviļņu termiskā procesa iekārta ar jaudu ne
mazāk kā 9t diennaktī pārstrādājamā materiāla ar
mitruma saturu līdz 82% projektēšana, izgatavošana,
uzstādīšana, ieregulēšana, personāla apmācība
iekārtas darbināšanā un apkopē un iekārtas palaišana.
Skat. šī dokumenta sadaļu – 3. Žāvēšanas termiskā
procesa materiāls.
Iekārta paredzēta notekūdeņu attīrīšanas procesā
radušās pārpalikuma dūņu masas samazināšanai,
izmantojot termiskā procesa
gaistošo produktu
tvaikus un nekondensējamās gāzes.
Iekārtai jāspēj funkcionēt bez stacionāriem,
iebūvētiem
pamatiem,
nojumēm/pārsegumiem
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4.
5.

Iekārtas stāvoklis
Iekārtas integrēšana esošajā
sistēmā

6.

Iekārtas izmeši

7.

Iekārtas ražība

8.

Žāvēšanas termiskā procesa
iekārtas tehniskais risinājums

diennakts režīmā visu gadu, neatkarīgi no klimata
apstākļiem.
Jaunas iekārtas.
Iekārtai jābūt integrējamai esošajā notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajā ķēdē – t.i. pieslēgtai
pie esošā dūņu izvades šneka.
Uzstādot iekārtu, jāparedz iespēja saglabāt ne mazāk
kā 50% apmērā esošo dūņu izvades mehānismu ar
pārvietojamo konteineru uzstādīšanas vietu, ar
iespēju pārslēgties starp jauno termiskā procesa
iekārtu un izvadu uz esošo konteineru.
Darbu izpildes laikā jānodrošina nepārtraukta NAI
darbība.
Iekārtai jābūt aprīkotai ar izlaides gaisa filtru/iem
potenciālo smaku un vides piesārņojuma novēršanai.
Iekārtai jāspēj nodrošināt pārstrādājamo dūņu masas
samazinājumu par vismaz 70% no sākotnējās masas.
Dūņu žāvēšanas iekārta paredzēta 9 tonnu (tas ir
maksimālais daudzums) dūņu biomasas žāvēšanai
diennaktī. Nepieciešamais aprīkojums tiks instalēts
mobilā konteinera tipa modulī un pieslēgts esošajam
dūņu izvades šnekam, vietā, kur šobrīd atrodas
atvērtā tipa dūņu uzkrāšanas konteiners. Dūņu
žāvēšanas iekārtas darbības pamatprincips balstās uz
dūņu masas žāvēšanu, izmantojot termiskajā procesā
radušos siltumu. Iekārtas palaišanas etapā tiek
pieļauta papildus siltuma avota izmantošana. Dūņu
žāvēšanas iekārta darbojas noslēgtā ciklā, rezultātā
iegūstot sausni. Kā minēts, no šneka mitrā dūņu
biomasa vienmērīgā plūsmā tiek padota uz dūņu
žāvēšanas iekārtas žāvēšanas daļu, kur tā tiek žāvēta
ar cauri tās slānim plūstošo gāzi un tvaiku. Dūņu
biomasa starp dūņu žāvēšanas tehnoloģiskā procesa
posmiem iekārtā tiek pārvietota ar konveijeru lentu
palīdzību. Gāzes/tvaiki, kas rodas slēgtajā žāvēšanas
procesā tiek tālāk padoti uz iekārtas termiskā procesa
daļu, kurā magnetronu radītajā mikroviļņu laukā
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9.

Iekārtas automātika un vadības
sistēma

10.

Iekārtas ārējais nepieciešamais
elektroenerģijas patēriņš

11.

Atļaujas, dokumenti

notiek gazifikācijas reakcija. Par enerģijas avotu tiek
izmantoti termiskās noārdīšanās gaistošo produktu
tvaiki un nekondensējamās gāzes. Dūņu biomasas
termiskā procesa rezultātā radītais materiāls, tiks
izvadīts no iekārtas un uzkrāts konteinerā. Sākotnēji
plānots materiālu nodot apglabāšanai sadzīves
atkritumu apglabāšanas poligonā. Žāvēšanas procesā
radītais kondensāts tiks savākts un novadīts atpakaļ
uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Piegādātājam jāņem vērā, ka gāzei, kas rodas šī
procesa rezultātā, potenciāli jātiek sadedzinātai
siltummainī, lai iegūtu karstu ūdeni apkurei, vai lai
iegūtu elektroenerģiju ar ORC vai iekšdedzes dzinēja
darbinātu elektrības ģeneratoru. Šie procesi ir ārpus
šī projekta/ iepirkuma ietvariem, taču iekārtai
jānodrošina šo procesu iespējamība.
Iekārtas žāvēšanas termiskā procesa daļām jābūt
savstarpējo nodalītām ar sekciju, no kuras iespējams
paņemt izžāvēto dūņu paraugu.
Iekārtai jāatbilst Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālās vides pārvaldes prasībām.
Plānotās iekārtas blokshēmu skat. Pielikumā 3.
Plānotās iekārtas izvietojumu NAI teritorijas apbūves
plānā skat. Pielikumā 4.
Iekārtas daļām jābūt savstarpēji savietojamām un
salāgotām, ņemot vērā konkrētās saimniecības
apstākļus, iekļaujot visu nepieciešamo aprīkojumu.
Iekārtai jāstrādā automātiski un jābūt aprīkotai ar
autonomu vadības sistēmu.
Iekārtas ārējais nepieciešamais elektroenerģijas
patēriņš nedrīkst būtiski atšķirties no tradicionālo
žāvēšanas
termiskās
apstrādes
iekārtu
elektroenerģijas patēriņa.
Piegādātājs nodrošina iekārtai visu nepieciešamo
dokumentāciju (t. sk. Tehniskie rasējumi) un atļaujas
iekārtu ilgstošai pastāvīgai darbībai no atbildīgajām
institūcijām.
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12.

Garantija

13.

Piegāde

Piegādātājs nodrošina iekārtas garantiju vismaz 2
gadi pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā.
Pretendents cenā iekļauj iekārtas piegādi līdz
iepirkuma priekšmeta piegādes vietai – Jūrmalas NAI
(Slokas NAI), Mežmalas ielā 41, Jūrmalā (turpmāk,
piegādes vieta), kā arī uzstādīšanu, ieregulēšanu,
personāla apmācību un palaišanu piegādes vietā.

7. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA CENA
1. Piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta
prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams.
2. Pretendents piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā
aprakstā noteiktajā termiņā tiks veikta tehniskajai specifikācijai atbilstoša Pasūtījuma izpilde,
ieskaitot visus nodokļus, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi (t. sk. piegādes,
iekārtu uzstādīšanas, ieregulēšanas, personāla apmācības iekārtas darbināšanā un apkopē un
palaišanas izmaksas).

8. PIEDĀVĀJUMA VALODA
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.

9. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam pretendentam, līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz 30.12.2018.

10.GARANTIJA
Piegādātājs nodrošina iekārtas garantiju vismaz 2 gadi pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā.
Garantijā jābūt ietvertai gan defektu novēršanai, kas konstatēti garantijas laikā, gan tehniskajām
apkopēm pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.
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11. PĒTNIECISKĀ DAĻA
Piegādātājam jāsadarbojas ar pasūtītāju nepieciešamo datu un rezultātu apkopošanā, analīzē un
interpritēšanā. Kā arī jāsniedz nepieciešamā informācija par iekārtas darbības procesu norisi,
principiem un rezultātiem pasūtītāja pieprasītajā apmērā un atbilstoši IWAMA projekta mērķiem
un uzdevumiem.

12. PAREDZAMAIS LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Pasūtījuma izpilde jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju pēc abpusēji saskaņota piegādes
un apmaksas grafika, bet izpilde jānodrošina ne ilgāk kā 120 dienu laikā no līguma noslēgšanas
brīža vai avansa saņemšanas brīža.
Pēc līguma noslēgšanas SIA "Jūrmalas ūdens" kļūst par vienīgo šī iepirkuma priekšmetā
aprakstīto iekārtu īpašnieku.
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PIELIKUMI
PIELIKUMS 1 – MITRU DŪŅU TESTĒŠANAS PĀRSKATS NR.3-292-17
NO 22.08.2017.
PIELIKUMS 2 – SAUSU DŪŅU TESTĒŠANAS PĀRSKATS NR.3-292-17
NO 22.08.2017.
PIELIKUMS 3 – PLĀNOTĀS IEKĀRTAS BLOKSHĒMA
PIELIKUMS 4 - PLĀNOTĀS IEKĀRTAS IZVIETOJUMS NAI
TERITORIJAS APBŪVES PLĀNĀ
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PIELIKUMS 1

PIELIKUMS 2

PIELIKUMS 3

Dūņu žāvēšanas termiskā procesa iekārta Jūrmalas NAI

Izžāvēto dūņu termiskā
procesa bloks,
maksimālā jauda
< 3t/diennaktī

Dūņu žāvēšanas bloks, maksimālā jauda
ap 9t/diennaktī
Dūņu padeve no
esošā šneka
ap 9 t/diennaktī

Izžāvētā dūņu biomasas < 3t/diennaktī

Skurstenis
gāzu izvadei

Gaisa filtrs

Konveijera padeves sistēma
Karstas gāzes
Sekundārais

Siltumenerģija žāvēšanai
Kondensāta atgriešana – kondensātu
pūš atpakaļ notekūdeņos < 6 t/diennaktī

Gaisa padeve
termiskā
procesa
nodrošināšanai

Primārais

Inerts
materiāls
< 0,9
t/diennaktī

PIELIKUMS 4

