
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:  Kontaktvads MF-100 nav norādīts ‘’Darbu apjomu saraksts 

Nr. 1-2’’ bet rasējumā Nr. TKT-24-1 ir 6300 kg?  

Kontaktvads MF-100 nav norādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2” tāpēc, 

ka esošā kontaktvada nomaiņa nav nepieciešama. Kontakttīkla rekonstrukcijai 

izmantojamie materiāli un darbu apjoms norādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-

2”. 

 

2. jautājums:  Balstu skaits, ‘’Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2’’ ir 86 gab. 

bet rasējumā Nr. TKT-24-4 ir 139 gab.? Atsūtiet rasējumus šiem četru veidu 

balstiem, pēc rasējuma Nr.TKT-24-4  

Projektā paredzama 81 kontakttīkla balsta nomaiņa, kas veicama sliežu ceļu 

tīkla posmā no Valkas ielas līdz Ģimnāzijas ielai starp ceļiem (Piekares tips 

TKT-23-3). No Ģimnāzijas ielas līdz Vienības ielai gar ceļu – 5gab. (TKT-23-

2). Pamatojoties uz to, sastādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2” 

 

3. jautājums:  Lūdzu precizēt daudzumus starp ‘’Darbu apjomu saraksts 

Nr. 1-2’’ un rasējumiem Nr.TKT-24-1; TKT-24-2; TKT-24-3; TKT-24-4; TKT-

25  

Materiālu un darbu apjoms, kas nepieciešams 86 kontakttīkla balstu 

nokomplektēšanai un uzstādīšanai, norādīti „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”. 

 

4. jautājums:  ‘’Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2’’ Sadaļa materiāli, 

pozīcija Nr.8; Staba izolējošais traverss 3,5-8m. Kāds ir nepieciešamais 

sadalījums pa komplektiem metros, ja ir 139 balsti. Cik ir 3,5m garas, cik 8m 

garas utt.  

5 kontakttīkla balstiem nepieciešami traversi ar garumu 8m, pārējam 81 

balstam nepieciešami 3,5m gari traversi. 

 

5. jautājums:  Vai tilta balsti ir pakļauti nomaiņai, šī projekta ietvaros?  

Šajā projektā tilta balstu nomaiņa nav paredzēta. 

 

6. jautājums:  Lūdzu atsūtiet rasējumus kontakttīkla stiprinājuma tipiem un 

katram tipam paredzēto materiālu uzskaiti un daudzumu?  

Kontakttīkla stiprinājumu tipi norādīti TKT-23-1, TKT-23-2, TKT-23-3, 

materiālu daudzums un darba apjomu daudzums norādīts „Darbu apjomu 

saraksts Nr. 1-2”. 

 


