TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Sniedzamo pakalpojumu apraksts
1.1.

2.1.

Pretendentam ir jānodrošina speciālo skaņas un gaismas iekārtu remontu ugunsdzēsības
autotransportam. Pakalpojuma sniegšana ir paredzēta visas Latvijas Republikas teritorijā, kas ir
sadalīta divās zonās:
1.1.1. Rīgas reģions (Rīga un apdzīvotās vietas, kas atrodas līdz 100 km attālumā no Rīgas);
1.1.2. Ārpus Rīgas reģions (apdzīvotās vietas, kas atrodas vairāk nekā 100 km attālumā no Rīgas).
2. Apkalpojamo iekārtu saraksts
Pretendentam ir jānodrošina Tabulā Nr. 1 uzskaitīto iekārtu un to tehniskajiem raksturlielumiem
ekvivalentu iekārtu (ekvivalentu iekārtu gadījumā Pretendents ir tiesīgs precizēt finanšu piedāvājumā
norādīto iekārtas remonta vai nomaiņas summu 10% apmērā) remontu vai nomaiņu:
Tabula Nr.1 Apkalpojamo iekārtu saraksts

Aptuvens Pasūtītāja
Nr.p.k.
Iekārtas nosaukums
rīcībā esošo iekārtu
skaits
1.
Vadības bloks Federal Signal AS 320, vadi un stiprinājumi
330
2.
Vadības bloks SGU 60, vadi un stiprinājumi
30
3.
Manipulators AS 320
360
4.
Vadības bloks Elina / Evelina
20
5.
Skaļrunis AS 320 rupora tipa 100w (Skaļrunis TS 100 N un ekvivalents)
250
6.
Skaļrunis AS 320 bez rupora (Skaļrunis AS 124 vai ekvivalents)
160
7.
Skaļruņu sistēma SGU 60
25
8.
Bākuguns LR-015
600
9.
Microled Series LED LIGHTS
160
10.
Bākuguns LE-106CH
90
11.
PHOENIX ROC Solaris Series bākuguns panelis
30
12.
FA sērijas barošanas bloks un stroblampa CS1
30
13.
Vadības bloks Federal Signal GEP500
30
14.
Manipulators BCT500, vadi un stiprinājumi
30
2.2.
Ja automašīna aprīkota ar VUGD autotransporta monitoringa sistēmu, Pretendentam ir jānodrošina
jaunu vai saremontētu iekārtu pieslēgšanu eksistējošā slēgumā.
2.3.
Pretendentam ir jānodrošina Tabulā Nr. 1 uzskaitīto iekārtu un to tehniskajiem raksturlielumiem
ekvivalentu iekārtu atbilstība LVS 63:2015 (Latvijas Valsts Standarts), ECE R10 (Eiropas Kopienas
direktīva), ECE R65 (Eiropas Kopienas direktīva), IP65 (Ingress Protection) klases aizsardzība.

3.1.

3.2.

3. Veicamo pakalpojams apraksts
Remonta pieteikuma pieņemšana:
3.1.1. jānodrošina darba dienās laikā no pīkst. 08.00 līdz 16.30;
3.1.2. jānodrošina gan telefoniski, (telefona numuru norāda pretendents) gan ar e-pasta (e-pasta
adresi norāda pretendents) starpniecību.
Iekārtas diagnostika:
3.2.1. Pretendentam ir jānodrošina, kā arī nepieciešamo remonta pakalpojumu saskaņošana ir jāveic
ar Pasūtītāja noteikto kontaktpersonu;

3.4.

3.2.2. gadījumos, kad puses panāk vienošanos par iekārtas remontu vai nomaiņu maksa, par iekārtas
diagnostiku Pasūtītājam piemērota, netiek.
Gadījumos, kad puses vienojas par iekārtas remontu, Pretendentam ir jānodrošina:
3.3.1. iekārtas remonts 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas brīža;
3.3.2. atsevišķos gadījumos, kad iekārtu remontam nepieciešamās rezerves daļas, nav Pretendenta
rīcībā un tās ir nepieciešams pasūtīt, remonta laiks pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju var tikt
pagarināts līdz vienam mēnesim no pieteikuma pieņemšanas brīža;
3.3.3. Pretendentam ir jānodrošina vismaz 6 (sešu) mēnešu garantiju visiem veiktajiem remonta
darbiem;
Gadījumos, ja puses vienojas par iekārtas nomaiņu, Pretendentam ir jānodrošina:
3.4.1. tādas pašas vai ekvivalentas (šajā gadījumā iekārtas modelis ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju)
iekārtas nomaiņa, nodrošinot arī iekārtu demontāžas un montāžas darbus (automašīnas
tepējuma noņemšanas un uzlikšanas cenai ir jābūt iekļautai montāžas cenā);
3.4.2. iekārtas nomaiņa 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas brīža;
3.4.3. atsevišķos gadījumos, kad nomaināmā iekārta nav Pretendenta rīcībā un to ir nepieciešams
pasūtīt, iekārtas nomaiņas laiks pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju var tikt pagarināts līdz vienam
mēnesim no pieteikuma nosūtīšanas brīža;
3.4.4. Pretendentam ir jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju visām
nomainītajām iekārtām.

4.1.

4. Pakalpojumu sniegšanas laika grafiks un termiņš
Pakalpojumu sniegšana ir jānodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas vai līdz tiks sasniegta maksimālā noteiktā līgumcena.

3.3.

5.1.

5. Pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšana ir jānodrošina objektos visā Latvijas teritorijā1.
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