
Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas  

tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju  

renovācija ERAF projekta ietvaros"  

(identifikācijas Nr.  ASTU/2011/02/ ERAF) 

nolikuma skaidrojumiem 

 

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas  

tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta 

ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma 

vēstuli ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Jautājums 

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-

10 Jātnieku iela 90, Daugavpilī" 1.15. Apkure 

1.15.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.8) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu) 

kompl. 2 

1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Kr.4) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu) 

kompl. 1 

1.15.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.5) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu) 

kompl. 1 

1.15.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu) 

kompl. 1 

 

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus. 

 

Atbilde: 

1. Apakšstacija SP-10, Jātnieku iela 90: 

1.1. Elektriskais radiators telpai Nr.8 – 2 kompl., jauda – 1 kW katram; 

1.2. Elektriskais radiators telpai Nr.4 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

1.3. Elektriskais radiators telpai Nr.5 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

1.4. Gaisa siltumsūknis (kondicionieris) telpai Nr.8 – 1 kompl. – IVT 

modelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW; 

2. Jautājums 

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru 

apakšstacijā TA-137 18.Novembra iela 10, Daugavpils”  

 

1.16. Apkure, 4. Logu nomaiņa un 5. Durvju nomaiņa 

1.16.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai 

Nr.4,5) uzstādīšana (ieskaitot elektrības 

pievienošanu)  

kompl.; 2 

1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.6) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 1 

1.16.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.7) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 1 

1.16.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 1 

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus. 
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Atbilde: 

2.1. Apakšstacija TA-137, 18.Novembra iela 10: 

2.1. Elektriskais radiators telpai Nr.4, Nr.5 – 2 kompl., jauda – 1 kW katrai; 

2.2. Elektriskais radiators telpai Nr.6 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

2.3. Elektriskais radiators telpai Nr.7 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

2.4. Gaisa siltumsūknis (kondicionieris) telpai Nr.4 – 1 kompl. – 

IVTmodelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW; 

 

3. Jautājums 

Darbu apjomi „Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru 

apakšstacijā TA-257 18.novembra iela 183, Daugavpils” 1.15. Apkure 

1.15.2. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr. 

8) uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 2 

1.15.3. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpaiNr.4) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 1 

1.15.4. Elektriskā radiatora (atbilstošu telpai Nr.5) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl.; 1 

1.15.5. Gaisa siltumsūkņa (atbilstošu telpai Nr.8) 

uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)  

kompl. 1 

 

Lūdzam sniegt augstāk norādīto radiatoru un gaisa siltumsūkņa parametrus. 

 

Atbilde: 

1. Apakšstacija TA-257, 18.Novembra iela 183: 

1.1. Elektriskais radiators telpai Nr.8 – 2 kompl., jauda – 1 kW katrai; 

1.2. Elektriskais radiators telpai Nr.4 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

1.3. Elektriskais radiators telpai Nr.5 – 1 kompl., jauda – 0.5 kW; 

1.4. Gaisa siltumsūknis (kondicionieris) telpai Nr.8 – 1 kompl. – 

IVTmodelis AE-X12FR-N (vai ekvivalents), jauda 1,8 kW; 

 

 

 

4. Jautājums 

 

4.2. PVC logu bloku L-l (ziemas vēdināšana, 

1450x1800, verami 2 gab.) uzstādīšana; 

m² 0.98 

 

Pēc logu specifikācijas loga L-l izmērs 750x1300, un paredzēts ierīkot 1.gab. 

Lūdzam labot kļūdu darbu nosaukumā. 

5.5. MDF iekšdurvju D-2 (700x2100,3gab, bez 

stiklojuma) bloka uzstādīšana; 

m² 1.47 

5.5. Ugunsizturīga durvju bloka D-4 

(950x2300,2gab.,ugunsdrošās EI60) uzstādīšana; 

m² 4 

5.10. Metāla ārdurvju D-9 ( 2000x1400,2gab., 

ugunsdrošās EI 60) bloka uzstādīšana; 

m² 22.62 
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Pēc durvju specifikācijas durvis D-2 paredzēts ierīkot 1.gab., bet darbu 

nosaukumā norādīti 3.gab. 

 

Lūdzam labot kļūdu darbu nosaukumā. 

Durvis D-4 - lūdzam labot darbu apjomu uz 4,37 m² 

Durvis D-9 - lūdzam labot darbu apjomu uz 5,60 m² 

 

Atbilde: 

1. PVC logu bloki L-l (ziemas vēdināšana, 750x1300) – 0,98 m
2
; 

2. MDF iekšdurvis D-2 (700x2100,1 gab., bez stiklojuma) – 1,47 m
2
; 

3. Ugunsizturīgi durvju bloki D-4 (950x2300, 2.gab.,ugunsdrošās EI60) – 

4,37 m
2
; 

4. Metāla ārdurvju bloki D-9 ( 2000x1400, 2.gab., ugunsdrošas EI 60) – 

5,60 m
2
; 

 

Minētās piezīmes ir izlabotas (skatīt nolikuma grozījumus 

www.tramvajs.daugavpils.lv sadaļā Iepirkumi). 

 

 

 

   

 
     
V.Šops 65433632 

tramvaju@dautkom.lv 

 

http://www.tramvajs.daugavpils.lv/

