INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

„IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata
kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un
avārijas bojājumu novēršana“

(ID Nr. IeM IC 2017/3)

Vispārēja informācija
Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese

Bruņinieku iela 72B, Rīga

Kontaktpersona

Pakalpojumu dienests (67219111)

Fakss

67219046

E-pasts

pd@ic.iem.gov.lv

Darba laiks

darbdienas, 8:00 – 16:30

Mājas lapa

www.ic.iem.gov.lv

Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets

IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata
kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un
avārijas bojājumu novēršana

CPV

50730000-1

Iepirkuma identifikācijas numurs

IeM IC 2017/3

Paredzamā līgumcena

Līdz 40 600,00 euro (bez PVN)

Vērtēšanas kritērijs

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

Līguma darbības termiņš

36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Tehniskās specifikācijas

Skatīt Pielikumu Nr.3

Termiņi
Izsludināšanas datums

28.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 13.03.2017. pulksten 14.00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

13.03.2017. pulksten 14.00

Līguma izpildes sākums

No līguma parakstīšanas dienas

Līguma izpildes pabeigšana

Līdz tiek sasniegta maksimālā paredzētā līgumcena
vai pagājuši 36 mēneši no līguma parakstīšanas
dienas

Iepirkuma daļas
Iepirkuma daļas

Iepirkums nav dalīts daļās
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1. Piegādājamo preču un sniedzamo pakalpojumu apraksts
1.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras
klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšanu un avārijas bojājumu novēršanu
24 mēnešu periodā vai līdz tiek sasniegta noteiktā līgumcenas robeža.
2. Piedāvājuma noformēšana
2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, latviešu valodā, aizlīmētā un
apzīmogotā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās). Uz aploksnes norāda:
 pasūtītāja nosaukumu un adresi;
 pretendenta nosaukumu un adresi un juridisko adresi;
atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam „IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras
klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un avārijas bojājumu
novēršana”, ID Nr. IeM IC 2017/3. Neatvērt līdz 2017.gada 13.martam plkst.
14.00”.
Līmējuma vietai jābūt apliecinātai ar pretendenta juridiskas personas zīmogu un
paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu, vai fiziskas personas vai personu
apvienības parakstiem.
2.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 13.martam plkst. 14.00. Pēc šī
termiņa piedāvājumus nepieņem1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Lietvedības nodaļa (309.kabinets), Bruņinieku ielā 72B, Rīgā, LV1009.
2.3. Pieteikumu, kā arī aizpildītos pielikumus, paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja
pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams
pievienot pilnvaras oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju. Pieteikumā norāda pretendenta
nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir
patiesas.
2.4. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.4.1. pretendenta pieteikums, kas noformēts atbilstoši “Instrukcija pretendentiem”
Pielikuma Nr.1 paraugam;
2.4.2. pretendenta pieredzes apraksts, kas noformēts atbilstoši “Instrukcija
pretendentiem” Pielikuma Nr.2 paraugam;
2.4.3. pretendenta tehniskais piedāvājums, kas izstrādāts saskaņā ar “Instrukcija
pretendentiem” Pielikuma Nr.3 paraugam;
2.4.4. pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar “Instrukcija pretendentiem”
3.punktu.
2.5. Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz iesietā veidā. Piedāvājuma oriģinālu un
kopijas cauršuj, nostiprina auklas galus un apliecina lapu skaitu. Piedāvājumu noformē
tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Pieteikums
jāiesniedz tā, lai to var ievietot dokumentu mapēs, kurās ir 2 metāla cilindriskās skavas
8 cm attālumā viena no otras (centrētas mapes vidū). Apvākojumam, ja tāds tiek
izmantots, arī jābūt atbilstoši caurdurtam.
2.6. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā
valodā, pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā.
Ņemot vērā, ka personām ierodoties Informācijas centra telpās ir jāsaņem caurlaide apsardzes postenī, kā arī laiku,
kas nepieciešams piedāvājuma reģistrēšanai, iepirkuma komisija iesaka pretendentiem ierasties piedāvājuma
iesniegšanai 30 minūtes pirms norādītā piedāvājumu iesniegšanas laika.
1
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2.7. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai finanšu
piedāvājuma formai (Pielikuma Nr.1). Finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda
euro (EUR) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
2.8. Atsauksmēs un apliecinājumos norādītajai informācijai ir jābūt pietiekošai, lai
pasūtītājs varētu viennozīmīgi novērtēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.
2.9. Ja piedāvājums nav iesniegts “Instrukcija pretendentam” 2.2. punktā noteiktajā laikā un
kārtībā, nav noformēts atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi,
kas tiks iesniegti pēc 2017.gada 13.marta plkst.14.00, tiks iereģistrēti un neatvērtā
veidā nosūtīti pa pastu iesniedzējam.
2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
2.11. Ražotāja tehnisko informāciju, produktu/iekārtu specifikācijas, bukletus, brošūras un
citus informatīvos materiālus var iesniegt neiesietā veidā to oriģinālvalodā.
2.12. Papildmateriālus (piemēram,
ražotāja tehnisko informāciju, produktu/iekārtu
specifikācijas un citus informatīvos materiālus), kuru iesniegšana “Instrukcijā
pretendentiem” nav norādīta kā obligāta, var iesniegt to oriģinālvalodā.
3.

Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir
veicis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kuru ietvaros ir nodrošinājis klimata kontroles
iekārtu tehnisko apkopju veikšanu vai bojājumu novēršanu.
Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendents norāda informāciju par pieredzi atbilstoši
Pielikumā Nr.2 esošajam paraugam un iesniedz pasūtītāju rakstiskās atsauksmes par
līgumu izpildi.
3.2. Piegādātājam ir jābūt pastāvīgi nodarbinātiem vismaz 2 (diviem) speciālistiem ar
vismaz 3 gadu pieredzi klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšanas un
avārijas bojājumu novēršanas jomā, kas nepieciešama kvalitatīvai līguma realizācijai.
Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendents pievieno piedāvāto speciālistu pieredzes
aprakstu ar informāciju par personāla iepriekšējo darba pieredzi klimata kontroles
iekārtu tehnisko apkopju veikšanas un avārijas bojājumu novēršanas jomā.
3.3. Piedāvājumu pretendents iesniedz arī elektroniskā veidā ar MS Office rīkiem lasāmā
formātā USB zibatmiņā. Uz zibatmiņas iepakojuma ir jābūt pretendenta un iepirkuma
nosaukumam.
3.4. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā
valodā, pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā.
3.5. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, tas papildus
iesniedz šādus dokumentus (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās
institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas):
3.5.1. dokumentāli apliecinājumi par to, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
3.5.2. dokumentāli apliecinājumi par to, ka nav pasludināts pretendenta
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts (Šo dokumentu iesniegšana nav
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obligāta. Tie tiks pieprasīti gadījumā, ja iepirkuma komisija pieņems lēmumu
noslēgt iepirkuma līgumu ar ārvalstīs reģistrētu pretendentu.);
3.5.3. dokumentāli apliecinājumi par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļavietnē, nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas pārsniedz 150 euro valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (Šo dokumentu iesniegšana nav obligāta. Tie tiks
pieprasīti gadījumā, ja iepirkuma komisija pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma
līgumu ar ārvalstīs reģistrētu pretendentu).
4.

Pretendenta izslēgšanas nosacījumi:
4.1. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir pasludināts pretendenta
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir
konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļavietnē vai dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro.
4.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī
uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
“Instrukcija pretendentam” 4.1. un 4.2.punktā minētie nosacījumi.
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Pielikums Nr.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkumam

IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehnisko
apkopju veikšana un avārijas bojājumu novēršana
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2017/3)
1. ZIŅAS PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti un juridiskā adrese

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese (faktiskā)
Tālrunis/Fakss
E-pasts

3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam nodrošināt IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu
tehnisko apkopju veikšanu un avārijas bojājumu novēršanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju
un iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
3.1. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības.
3.2. Mēs apliecinām, ka:
3.2.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti jebkādos citos piedāvājumos, t.i., nav vienošanās
ar pārējiem pretendentiem, kas saistīti ar šo iepirkuma procedūru;
3.2.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt
instrukcijās pretendentiem norādītās prasības;
3.2.3. visas sniegtās ziņas par mums ir patiesas.
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3.2.4. Mūsu finanšu piedāvājums ir:
Vienības
cena, EUR
bez PVN

Prasības nosaukums

Nr.p.k.

Tehniskās apkopes nodrošināšana (vienai iekārtai
divas reizes gada laikā) 2
Avārijas bojājumu novēršana (līdz 25 izsaukumiem
gada laikā) 3

1.
2.

Skaits

Summa,
EUR bez
PVN

1
1
Summa bez PVN, EUR
PVN 21%, EUR
Kopā, EUR

____________________________________________________________________
(Summa vārdiem kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR)

Pretendenta vārdā paraksta:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

Cenā ir jābūt iekļautām pilnībā visām ar remontu saistītām izmaksām (t.sk. transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija u.tml.);
3
Cenā ir jābūt iekļautām pilnībā visām ar remontu saistītām izmaksām (t.sk. transporta izdevumi, naktsmītnes
izdevumi, komandējuma izdevumi, instrumentu amortizācija u.tml.);
2
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Pielikums Nr.2

IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un avārijas
bojājumu novēršana
(iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC 2017/3)
Pretendenta pieredzes apraksts
Pakalpojumu saņēmējs
Nr.
p.k.

1.

Pakalpojuma
nosaukums

Juridiskās
personas
nosaukums

Pakalpojuma
apjoms, euro

...

...

Kontaktpersonas
vārds, uzvārds,
amats, tālruņa
numurs

Pasūtījuma
izpildes laiks
(no ... līdz ...)

...

Sniegto pakalpojumu apraksts (veicamo darbu
saraksts, iesaistīte speciālisti u.tml.)

...

2.
3.

Paraksttiesīgas personas paraksts ____________________________
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Atsauksmes vai
pretendenta
apliecinājumi par
realizēto projektu
(norādīt
piedāvājuma lpp.)

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Vispārējā informācija
Pretendentam ir jānodrošina IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles
iekārtu tehnisko apkopju veikšanu un avārijas bojājumu novēršanu.
2. Prasības tehniskās apkopes nodrošināšanai
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopi jāveic 2 reizes gadā;
Tehniskās apkopes laikā katrai klimata kontroles iekārtai ir jānodrošina visu zemāk
uzskaitīto darbu apjoms:
2.2.1. Aukstuma jaudas mērījumu protokols;
2.2.2. Eļļas trūkuma pārbaude uz cauruļvadiem un vītnes savienojumiem;
2.2.3. Aukstumķermeņa noplūdes pārbaude;
2.2.4. Kompresoru gumijas balsta stiprinājuma un stāvokļa pārbaude;
2.2.5. Termostatu termobalonu stiprinājuma pārbaude;
2.2.6. Siltumizolācijas pārbaude un atjaunošana;
2.2.7. Kompresoru darbības novērtēšana;
2.2.8. Presostatu HP izmēģināšana un regulēšana;
2.2.9. Presostatu LP izmēģināšana un regulēšana;
2.2.10. Kartera sildītāja darbības pārbaude;
2.2.11. Spiedienu un temperatūru kontrole kompresorā;
2.2.12. Saldaģenta kondensācijas temperatūras mērījumu veikšana;
2.2.13. Saldaģenta iztvaikošanas temperatūras mērījumu veikšana;
2.2.14. Saldaģenta nepieciešamā daudzuma atjaunošana (uzpildīšana);
2.2.15. Ventilatoru darbības pārbaude;
2.2.16. Kondensatora tīrīšana un mazgāšana;
2.2.17. Palaišanas strāvas mērījumu veikšana;
2.2.18. Iekārtas laika releju darbības pārbaude;
2.2.19. Kontroles sistēmas avārijas signālu darbības spēju pārbaude;
2.2.20. Elektrisko klemmu savienojumu pārbaude;
2.2.21. Vadības un kontroles sistēmas kabeļu un kontaktu pārbaude;
2.2.22. Iztvaikotāja un filtru tīrīšana;
2.2.23. Kondensāta drenāžas sistēmas savienojumu stāvokļa pārbaude un atjaunošana;
2.2.24. Kondensāta drenāžas sistēmas tīrīšana.
Pēc katras tehniskās apkopes Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāaizpilda
„Apkopes un mērījumu protokols” (protokols jāsastāda saskaņā ar Pielikumā Nr.3 doto
paraugu);
Mērījumus jāveic ar sertificētām un verificētām iekārtām.
3. Prasības avārijas bojājumu novēršanai

3.1.
3.2.

Avārijas bojājumu novēršanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas no attiecīgā paziņojuma
nosūtīšanas uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
Avārijas bojājumu novēršana gadā var sasniegt līdz 25 (divdesmit piecām) reizēm;
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3.3.

Avārijas bojājuma novēršanas izmaksās jāiekļauj visas nepieciešamās izmaksas, lai
nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu darbību, ieskaitot rezerves iekārtas uzstādīšanu uz
remonta laiku vai jaunas iekārtas uzstādīšanu, ja nav iespējams esošas iekārtas remonts.
4. Apmaksas kārtība

4.1.

Par katra bojājuma novēršanu tiek sastādīts bojājumu novēršanas darbu pieņemšanas –
nodošanas akts (turpmāk – Akts) (Pielikums Nr.4). Saskaņā ar Aktu Izpildītājs izraksta
rēķinu, kura apmaksu pasūtītājs veic 21 (divdesmit vienas) darba dienas laikā no rēķina
izrakstīšanas datuma, rēķinā norādīto summu pārskaitot uz Izpildītāja bankas kontu.
5. Pakalpojuma sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšana ir jānodrošina 49 klimata kontroles iekārtām 46 ģeogrāfiskajos
objektos visā Latvijas teritorijā, saskaņā ar tabulā Nr.1 iekļauto informāciju.
Tabula Nr.1

Nr.p. Objekta
k. nosaukums

Objekta adrese

Klimata kontroles iekārtas
nosaukums, tips

Iekārtu
skaits

3

4

5

1

2

1

Silene

Skrudalienas pag.,
"McQuay" MWM015GR Daugavpils nov., VRS
ACIAB/MLC015CR ACPOA
DAP Silenes nod.

1

Kaplava

Matuļišķi, Kaplavas
pag., Krāslavas nov.,
VRS DAP Kaplavas
RPP

"AUX" ASW-H12T4/EPR1:
ASW-H12T4/EPR1/ASH12T4/EPR1

1

Krivanda

Līdumnieku pag.,
Ciblas nov.,VRS LUP
Krivandas nod.

"McQuay" MWM015GR ACIAB/MLC015CR ACPOA

2

3

Piezīme (Objekta īpašnieks)
6
Valsts Robežsardzes
Daugavpils pārvalde
(Informācijas centra Latgales
reģiona Daugavpils nodaļas
sakaru konteiners)
Valsts Robežsardzes
Daugavpils pārvalde
(Informācijas centra Latgales
reģiona Daugavpils nodaļas
sakaru konteiners)

1

Valsts Robežsardzes Ludzas
pārvalde (Informācijas centra
Latgales reģiona Ludzas
nodaļas sakaru konteiners)

1

Valsts Robežsardzes
Daugavpils pārvalde
(Informācijas centra Latgales
reģiona Daugavpils nodaļas
sakaru konteiners)

Demene

Daugavpils nov., VRS "McQuay" MWM015GRDAP Demenes RPP
ACAB/MLC015CR ACPOA

5

Zilupe

Stacijas iela 1a, Zilupe,
"McQuay" MWM015GR Zilupes nov., VRS LUP
ACIAB/MLC015CR ACPOA
Zilupes Dz RKP

1

Valsts Robežsardzes Ludzas
pārvalde (Informācijas centra
Latgales reģiona Ludzas
nodaļas sakaru konteiners)

6

Rūjiena

Rūjienas nov., Bērza
iela, 37 Rūjiena,
objekts TELE 2

"McQuay" MWM015GR ACIAC/MLC015CR ACPOA

1

SIA "TELE 2" (Informācijas
centra Vidzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

Grebņeva

Grebņeva, Malnavas
pag., Kārsavas nov.,
VRS LUP Grebņevas
RKP

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
ASW-H12A4/EVR1/ASH12A4/EVR1

1

Valsts ieņēmumu dienests
(tehniska telpa)

4

7

10

8

9

1

Valsts SIA "Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi"
(VSIA ZMNI tehniska telpa)

Liepnas pag., Alūksnes "AUX" ASW-H12A4/EAR1:
nov., VRS VIP Bērziņu ASW-H12A4/EVR1/ASnod.
H12A4/EVR1

1

Valsts Robežsardzes Viļakas
pārvalde (Informācijas centra
Latgales reģiona Viļakas
nodaļas sakaru konteiners)

Rīga

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
Republikas lauk.2, Rīga ASW-H12A4/EAR1/ASH12A4/EAR1

Bērziņi

10 Pāvilosta

"Torņi", Sakas pag.,
Liepājas nov.

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
ASW-H12A4/EVR1/ASH12A4/EVR1

1

SIA "TELE 2"(Informācijas
centra Kurzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

11 Rīga

Rīga, Stabu iela 89
(ATC)

"AUX" ASW-H18B4/EAR1:
ASW-H18B4/EAR1/ASH18B4/EAR1

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (sakaru telpa)

12 Viesīte

Brodeles iela 40a,
Viesīte, Viesītes nov.

"AUX" ASW-H12A4/EVR1:
ASW-H12A4/EVR1/ASH12A4/EVR1

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs" (Informācijas
centra Zemgales reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

13 Ainaži

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
"Milleri", Ainažu pag.,
ASW-H12A4/EVR1/ASSalacgrīvas nov.
H12A4/EVR1

1

SIA "TELE 2" (Informācijas
centra Vidzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

14 Dagda

Brīvības iela 22a,
Dagda, Dagdas nov.

"AUX" ASW-H12A4/EVR1:
ASW-H12A4/EVR1/ASH12A4/EVR1

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūras sakaru
konteiners)

15 Terehova

Terehova, Zaļesjes
pag., Zilupes nov.,
VRS LUP Terehovas
RKP

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
ASW-H12A4/EVR1/ASH12A4/EVR1

1

Valsts ieņēmumu dienests
(Informācijas centra Latgales
reģiona Ludzas nodaļas sakaru
konteiners)

16 Aglona

Somersētes iela 39,
"TADIRAN" TGL 15: TGLAglona, Aglonas pag.,
15H/TGL-15H
Aglonas nov.

1

SIA "Lattelecom"
(Informācijas centra Latgales
reģiona Daugavpils nodaļas
sakaru konteiners)

17 Tukums

Jelgavas iela 29,
Tukums

"TADIRAN" TGL 15: TGL15H/TGL-15H

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs" (VAS
LVRTC tehniska telpa)

18 Jelgava

Prohorova iela 11a,
Jelgava

"ARTEL" : GOFI
13RL114/GOFO 13RL114

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs" (Informācijas
centra Zemgales reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

19 Dundaga

"Radiostacija", LV3270, Dundaga,
Dundagas pag.,
Dundagas nov.

"TADIRAN" TGL 15: TGL15H/TGL-15H

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs" (VAS
LVRTC tehniska telpa)

11

20 Preiļi

Raiņa bulv 21a, Preiļi

"AUX" ASW-H12T4/EPR1:
ASW-H12T4/EPR1/ASH12T4/EPR1

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs" (VAS
LVRTC tehniska telpa)

21 Talsi

Talsu nov., Laidzes
pag., “LMT Tornis”

"ARTEL" NMBY12HL:
NMBYI 12HL14R/NMBYO
12HL14R

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
Kurzemes reģiona nodaļas
sakaru konteiners)

22 Krāslava

Pilskalna iela 10,
Krāslava

"ARTEL" NMBY12HL:
NMBYI
12HL14R/NMBYO12HL14R

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
Latgales reģiona Daugavpils
nodaļas sakaru konteiners)

23 Smiltene

"AUX" ASW-H12T4/EPR1:
Rīgas iela 16, Smiltene ASW-H12T4/EPR1/ASH12T4/EPR1

1

AS "8 CBR" (Informācijas
centra Vidzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

24 Kandava

Skolas iela 20,
Kandava, Kandavas
nov.

1

SIA "TELE 2" (Informācijas
centra Zemgales reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

25 Līvāni

"Kaijas", Jersikas pag., "AUX" ASW-H12T4/EPR1:
Līvānu nov. objekts
ASW-H12T4/EPR1/ASVAS "LVRTC"
H12T4/EPR1

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs"
(Informācijas centra Latgales
reģiona Daugavpils nodaļas
sakaru konteiners)

26 Balvi

"CARRIER" 42HWS012-703IJBērzpils iela 3b, Balvi
40/38GL-12B-703EC-40

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūras sakaru
konteiners)

27 Saldus

Saldus nov., Saldus,
Apvedceļš Nr. ,10A

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
Kurzemes reģiona nodaļas
sakaru konteiners)

28 Ludza

"NIPON" KFR 14EW: KFR
Liepājas iela 2b, Ludza
14EW/KFR 14EW

1

Valsts Robežsardzes Ludzas
pārvalde (IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūras sakaru
konteiners)

1

Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Aizkraukles
iecirknis (Valsts policijas
sakaru telpa)

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūras sakaru
konteiners)

Bērzu iela 3,
29 Aizkraukle
Aizkraukle

30 Viļaka

"ARTEL" NMBY12HL:
NMBYI 12HL14R/
NMBYO12HL14R

"CARRIER"
42HWV012/38GL-12B-703EC40

"YAMA" HPE 12RL : CKEY
12 HLI 4/CKEY 12HLO 4

Svilpovas tornis, p/n
"YAMA" CKEY9HL:
"Viļaka", Sūsaju pag.,
CKEY9HLI4Z /CKEY9HLO4Z
Viļakas nov.
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31 Vaiņode

"Kaudzītes", Vaiņode,
"DEER" KFR-34W: KFRVaiņodes pag.,
34GW /KFR-34GW
Vaiņodes nov.

1

SIA "TELE 2"(Informācijas
centra Kurzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

32 Rīga

Republikas lauk.2, Rīga

" INVENTOR": APSI18/APSO-18

1

Valsts SIA "Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi"
(VSIA ZMNI tehniska telpa)

33 Dobele

Muldavas iela 14,
Dobele

"AUX" ASW-H12A4/EAR1:
ASW-H12A4/EAR1/ASH12A4/EAR1

1

Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Dobeles
iecirknis (Valsts policijas
tehniska telpa)

34 Rīga

Stabu iela 89 (ATC),
Rīga

"TOSHIBA" RAC-12YH(SW)X

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (sakaru telpa)

35 Alūksne

”Kuprakalns”,
Jaunalūksnes pag.,
Alūksnes nov.

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

VAS "Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs" (Informācijas
centra Vidzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

36 Ērgļi

Cēsu iela 25a, Ērgļi,
Ērgļu nov., objekts
"BITE Latvija"

"INVENTOR": APSI12/APSO-12

1

SIA "TeleTower" (Informācijas
centra Vidzemes reģiona
nodaļas sakaru konteiners)

37 Rīga

Stabu iela 89, kab.610
(kross), Rīga

"INVENTOR": APSI12/APSO-12

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (servera telpa)

38 Lauderi

Lauderu pag., Zilupes
nov., "Kirili"

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

SIA "Lattelecom" (IeM
Nodrošinājuma valsts aģentūras
sakaru konteiners)

Piedrujas pag.,
39 Pāternieki Krāslavas nov., VRS
DAP Pāternieku RKP

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

Valsts ieņēmumu dienests
(Informācijas centra Daugavpils
nodaļas sakaru konteiners)

40 Šķaune

Šķaunes pag., Dagdas
nov., VRS DAP
Šķaunes nod.

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

Valsts Robežsardzes
Daugavpils pārvalde
(Informācijas centra Daugavpils
nodaļas sakaru konteiners)

41 Jūrmala

"INVENTOR": APSI-12/APSOSlokas iela 44, Jūrmala
12

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūras sakaru
konteiners)

42 Akniste

Pasta iela 4a, Aknīste,
Aknīstes nov.

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

Zemes īpašnieks (Informācijas
centra sakaru konteiners)

43 Rucava

„Rucavas muitas
punkts”, Ģeistauti,
"INVENTOR": APSI-12/APSORucavas pag., Rucavas 12
nov.

1

IeM Nodrošinājuma valsts
aģentūra (Informācijas centra
sakaru konteiners)

44 Auce

"Kurpnieki", Vecauces "INVENTOR": APSI-12/APSOpag., Auces nov.
12

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
sakaru konteiners)

13

45 Ezere

„Sakarnieki”, Ezere,
Ezeres pag., Saldus
nov.

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
sakaru konteiners)

46 Ilūkste

"Sakarnieki",
"INVENTOR": APSI-12/APSOPilskalnes pag., Ilūkstes
12
nov.

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
sakaru konteiners)

"INVENTOR": APSI-12/APSO12

1

SIA "Latvijas Mobilas
Telefons" (Informācijas centra
sakaru konteiners)

48 Skrunda

Stacijas iela., Skrunda, "INVENTOR": APSI-12/APSOSkrundas nov.
12

1

49 Lidosta

Lidosta „Rīga” 10/1,
Mārupes nov.

1

"LMT Sakari",
47 Skistkalne Skaistkalnes pag.,
Vecumnieku nov.

VAS „Latvijas Dzelzceļš”
(Informācijas centra sakaru
konteiners)
Plānotais objekts.
„Starptautiskā lidosta „Rīga”,
(telpā)

6. Garantijas prasības
6.1. Izpildītājs garantē visu veikto darbu atbilstību iekārtu tehniskajām normām un
ekspluatācijas noteikumiem.
6.2. Izpildītājs nodrošina vismaz 6 (sešu) mēnešu garantiju visiem bojājumu novēršanas
procesā veiktajiem darbiem.
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Pielikums Nr.4

IEKĀRTU PĀRBAUDES UN TĒSTĒŠANAS PROTOKOLS
01. Darba izpildītājs:

02. Darbu veikšanas datums:

03. Pasūtījuma/rēķina Nr.:

04. Iekārtas atrāšanas vieta:

Iekārtas dati
Iekšēja daļa

Ārēja daļa

05. Nosaukums:

06. Nosaukums:

07. Modelis:

08. Modelis:

09. Sērijas Nr.:

10. Sērijas Nr.:

11. Ziemas to aprīkojums, jā/nē:

Elektrobarošanas dati
Viena fāze

Trīs fāzes
Strāva, A
15. Ph-1/2/3:

Palaišanas strāva, A

Spriegums, V
14. Ph-1/2/3:
16. Ph 1-2/2-3/3-1:
17. Viena fāze:

Strāvas padeves kabelis

19. Šķērsgriezums, mm2:

20. Garums, m:

Savienojuma kabelis

21. Šķērsgriezums, mm2:

22. Garums, m:

Līnijas aizsardzības automāta tips

23. Tips:

24. Strāva, A:

12. Spriegums, V

13. Strāva, A

18. Trīs fāzes Ph-1/2/3:

25. Elektrisko savienojumu stāvoklis:
26. Sazemējuma savienojumu stāvoklis un pareizība:

Fiziskie dati:
Aukstuma šķidruma caurules

27. diametrs, mm:

28. garums, m:

Aukstuma gāzes caurules

29. diametrs, mm:

30. garums, m:

Iekārtas iekšdaļas novietojums

31. iekārtas augstums, m:

32. griestu augstums, m:

Pacēlums starp iekārtam

33. iekš. daļa > ār. daļa, m:

Sūcpuses cauruļvadu virziena maiņas

34. Eļļas traipu skaits:

35. Līkumu skaits:

Kondensāta sūknis

36. Sūknēšanas augstums, m:

37. Drenāžas tips:

Kondensāta drenāža

38. U-izliekums, jā/nē:

39. cauruļvadu diametrs, mm:

Vadības un kontroles sistēmas dati
40. Vadības un kontroles sistēmas kabeļu un savienojumu stāvoklis:
41. Kontroles sistēmas avārijas signālu darbība:
42. Iekārtas laika releju darbība:
Kontroles termostats:

43. Izslēgšanas to, oC:

44. Ieslēgšanas to, oC:

Zemā spiediena slēdzis:

45. Atslēgšana, Bar:

46. Atjaunošana darbībā, Bar:

Augsta spiediena slēdzis:

47. Atslēgšana, Bar:

48. Atjaunošana darbībā, Bar:

15

Iekārtas funkcionalitāte
Iztvaikotājs

49. Telpas gaisa to:

50. Izplūdes gaisa to:

Kondensators

51. Ārējā gaisa to:

52. Izplūdes gaisa to:

Temperatūras mērijumi

53. Pārkarsējums, oC:

54. Pārdzesējums, oC:

55. Ventilatoru pareiza rotācija (virziens)

(jā/nē):

56. Ventilatoru darbības pārbaude:

Sūc puses spiediens

57. Zems spiediens pie maziem
apgriezieniem, Bar:

58. Zems spiediens pie
augstiem apgriezieniem, Bar:

Spied puses spiediens

59. Augsts spiediens pie maziem
apgriezieniem, Bar:

60. Augsts spiediens pie
augstiem apgriezieniem, Bar:

Kompresora strāvas padeve

61. Pie zemiem apgr., A:

62. Pie augstiem apgr., A:

63. Spiedienu un temperatūras kontrole kompresorā:
64. Saldaģenta kondensācijas temperatūras mērījums:
65. Saldaģenta iztvaikošanas temperatūras mērījums:
66. Kompresora darbības novērtēšana:
67. Presostata HP izmēģināšana un regulēšana:
68. Presostata LP izmēģināšana un regulēšana:
69. Kartera sildītāja darbības pārbaude:
70. Aukstumaģenta uzpilde (tips), daudzums, g/nē:
71. Eļļas uzpilde, daudzums, g/nē:
72. Eļļas trūkuma pārbaude uz cauruļvadiem un vītnes savienojumiem:
73. Aukstumķermeņa noplūde pārbaude:
74. Kompresora gumijas balsta stiprinājuma un stāvokļa pārbaude:
75. Termostatu termobalonu stiprinājuma pārbaude:
76. Siltumizolācijas pārbaude un atjaunošana:
77. Kondensatora tīrīšana un mazgāšana:
78. Iztvaikotāja un filtru tīrīšana:
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