
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 daudzumu saraksta sadaļas TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA IZBŪVE 

apakšsadaļā Darbu apjomi ir atrodama pozīcija „Kontakttīklu mērījumu 

veikšana” ar norādītu mērvienību „objekts”, taču bez norādīta darbu apjoma. 

Lūdzam skaidrojumu! 

Atbilde: 

Tehniskajā projektā paredzēta kontakttīkla renovācija no Vienības ielas līdz 

Valkas ielai. Pretendentam jāizvērtē šo pozīciju izmaksas, šajā gadījumā ņemot 

vērā, ka kontakttīkls ir uzskatāms, kā viens objekts. Vērtība jāiekļauj p.16. – 

„Būvdarbu mobilizācija”. 

 

2. Jautājums: 

Darbu daudzumu saraksta sadaļas TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA IZBŪVE 

apakšsadaļā Darbu apjomi ir atrodama pozīcija „Transporta un gājēju kustības 

organizēšana” ar norādītu mērvienību „diena”, taču bez norādīta darbu apjoma. 

Lūdzam skaidrojumu! 

Atbilde: 

Sakarā ar tehniskajā projektā norādīto darbu veidiem, kas būs nepieciešami 

veicot darbus, pretendentam jāizvērtē izmaksas par katru dienu atsevišķi 

(vienības izmaksas) un kopējās izmaksas – „Summa Ls”. Vērtība jāiekļauj 

p.29. – „Izpilddokumentācijas izstrāde”. 

 

3. Jautājums: 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

SLIEŢU CEĻA VIRSBŪVE pozīcijā Nr.8 „Automātisko pārmiju R-30 tipa 

ielikšana” jāveic apjomu korekcija no „3 kompl.” uz „2 kompl.”. 

Lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem jāveic minētās izmaiņas darbu daudzumu 

sarakstos! 

Atbilde: 

Apstiprinām, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu sarakstu norādītajā 

veidā ( sk. nolikuma grozījuma p.17.) 
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4. Jautājums: 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

SLIEŢU CEĻA VIRSBŪVE pozīcijā Nr.9 „Parasto pārmiju R-30 tipa ielikšana” 

jāveic apjomu korekcija no „3 kompl.” uz „4 kompl.”. 

Lūdzam apstiprināt, ka pretendentiem jāveic minētās izmaiņas darbu daudzumu 

sarakstos! 

Atbilde: 

Apstiprinām, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu sarakstu norādītajā 

veidā ( sk. nolikuma grozījuma p.17.) 

 

5. Jautājums: 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 

90, Daugavpils apakšsadaļā 4.Logu nomaiņa pozīcija 4.2 „4.2. PVC logu bloku 

L-1 (ziemas vēdināšana, 1450x1800, verami 2 gb.) uzstādīšana” jākoriģē uz 

„4.2. PVC logu bloku L-1 (ziemas vēdināšana, 750x1300) uzstādīšana”. Lūdzam 

apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā veidā. 

Atbilde: 

Neapstiprinām, Pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu norādītajā vietā 

(skatīt Nolikuma grozījumus Nr.83.). 

Šīs izmaiņas attiecas uz apakšstaciju TA-137, kura atrodas Daugavpilī, 

18.Novembra ielā 10 (Darbu apjomu saraksts Nr.2-1„Ēkas renovācija” 

4.2.punkts). 

Darba apjomu sarakstā Nr.1-1 „Ēkas renovācija” 4.2.punktā, kas attiecas uz 

apakštaciju SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90 grozījumu nav un 

pretendentam nav jākoriģē darba daudzumu saraksts norādītajā punktā. 

 

6. Jautājums: 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 

90, Daugavpils apakšsadaļā 5, Durvju nomaiņa pozīcija 5.3 „ 5.3 MDF 

iekšdurvju D-2 ( 700x2100, 3gb., bez stiklojuma) bloka uzstādīšana" jākoriģē uz 

„5.3. MDF iekšdurvis D-2 (700x2100 1 gb., bez stiklojuma) „. 

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts 

norādītajā veidā. 

 

Atbilde: 

Neapstiprinām.  

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-1 „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju 

SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, 5.3.punktā grozījumu nav un 

pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā. 

 

7. Jautājums 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 
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90, Daugavpils apakšsadaļā 5.Durvju nomaiņa pozīcijas 5.5 „5.5. Ugunsizturīga 

durvju bloka D-4 (950x2300. 2gb., ugunsdrošās EI 60) uzstādīšana" norādītais 

darbu apjoms „4m²” jākoriģē uz „4.37m²”. 

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts 

norādītajā veidi. 

Atbilde: 

Neapstiprinām. 

 Darbu apjomu sarakstā Nr.1-1 „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju 

SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, 5.5.punktā grozījumu nav un 

pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā. 

 

8. Jautājums: 

No iepriekšējām atbildēm noprotams, ka darbu daudzumu saraksta sadaļas 

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 

90. Daugavpils apakšsadaļā 5.Durvjv nomaiņa pozīcijas 5.10 ,,5.10 Metāla 

ārdurvju D-9 (2000x1400, 2gb., ugunsdrošās EI 60) bloka uzstādīšana" 

norādītais darbu apjoms „22,62 m²” jākoriģē uz „5.60 m²”. 

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentiem jākoriģē darbu daudzumu saraksts 

norādītajā veidā. 

Atbilde: 

Neapstiprinām. 

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-1 „Ēkas renovācija”, kas attiecas uz apakšstaciju 

SP-10, kura atrodas Daugavpilī, Jātnieku ielā 90, punktā 5.10.grozījumu nav un 

pretendentiem nav jākoriģē darbu daudzumu saraksts norādītajā punktā. 

 

 

 

 

     
V.Šops 65433632 

N.Dumbrovska 65433632 

tramvaju@dautkom.lv 

 


