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1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs ir ASTU/2011/02/ERAF.
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja
AS ,,Tramvaju uzľēmums’’
nosaukums
Adrese
18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417
Reģ. Nr
41503002269
Kontaktpersona
Valērijs Šops
Tālruľa numurs
65433632
Faksa numurs
65434203
e-pasta adrese
tramvaju@dautkom.lv.
pirmdiena, otrdiena,
8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00
trešdiena, ceturtdiena
Darba laiks
piektdiena
8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45
1.3.Atklātā konkursa ,,Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju
renovācija ERAF projekta ietvaros’’ nolikumu (turpmāk – Nolikums) ar visiem pielikumiem ir
brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.tramvajs.daugavpils.lv. Ar iepirkuma
komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties ierodoties18.Novembra
ielā 183, Daugavpilī AS ,,Tramvaju uzľēmums’’, 2.stāvā 1.kab., pirmdienās, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās - no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00, un piektdienās
–no plkst.08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz plkst. 15:45.
1.4. Nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas
lapā internetā www.tramvajs.daugavpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā
publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju
renovācija, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma pielikums Nr.5) ERAF
projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija‖ ietvaros.
2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
,,A‖ daļa – Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija;
,,B’’ daļa – Daugavpils pilsētas pārveidošanas apakšstaciju renovācija.
2.3. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus abām daļām ,,A’’daļai un ,,B’’daļai; vai tikai
,,A’’ daļai vai tikai ,,B’’ daļai.
2.4. Līguma izpildes termiľš – līdz 2012.gada 30.novembrim.
2.5. Līguma izpildes vieta – Daugavpils, Latvija.
3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība un derīguma
termiņš
3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 17.oktobrim, plkst. 10.00 AS
,,Tramvaju uzľēmums‖, 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, 2.stāva 1.kab.
3.2.Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot to pa pastu AS ‖Tramvaju uzľēmums‖
18.Novembra ielā 183, Daugavpils, LV – 5417. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2011.
gada 17.oktobrim, plskt.10.00.
3.3.Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 17.oktobrī, plkst. 10.00, AS ,,Tramvaju uzľēmums‖,
18.novembra ielā 183 , Daugavpilī, 2.stāva, sēţu zālē.
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3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām, vai nav
noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
3.5. Piedāvājumam jābūt spēkā 120 (viens simti divdesmit) kalendārās dienas, sākot no 3.3.
punktā norādītā termiľa.
4. Piedāvājuma nodrošinājums.
4.1.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu šādos
apmēros:
Daļa
Nodrošinājuma apmērs (latos, bez PVN)
,,A‖
90 000,00 Ls (deviņdesmit tūkstoši lati)
,,B‖
40 000,00 Ls ( četrdesmit tūkstoši lati)
un tam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas sākot no 2011. gada
17.oktobra.
Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina tā spēkā esamības
termiľu par konkrētu papildus periodu.
4.2.Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas garantijas veidā.
Bankas piedāvājuma garantija jāsatur sekojošu informāciju:
Banka izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaľā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja
noteiktajā termiľā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā
paredzēto līguma nodrošinājumu;
3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaľā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiľā.
Banka apľemas apmaksāt Pasūtītājam iepriekš uzrādīto summu pēc viľa pirmā pieprasījuma, ja
Pasūtītājs savā pieprasījumā paziľos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar iepriekš
minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.
4.3.Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu, un klāt nav pievienojis
piedāvājuma
nodrošinājumu, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
4.4. Pretendentiem, kas nav atzīti par iepirkuma Uzvarētāju, tiek atgriezta Bankas piedāvājuma
garantija pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma Uzvarētāju.
4.5.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiľiem:
4.5.1. līdz iepirkuma dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiľam, kas noteikts,
sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiľa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziľojis pretendents;
4.5.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par Uzvarējušu iepirkumā, — līdz dienai, kad
izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un
iepirkumā izraudzītā Pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;
4.5.3. līdz līguma noslēgšanai.
4.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
4.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
4.6.2. Izraudzītais Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaľā ar
līguma noteikumiem;
4.6.3.Izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiľā.
5. Piedāvājuma noformējums.
5.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
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5.1.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam ASTU/2011/02/ERAF‖ un
Pretendenta nosaukums.
5.1.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
5.1.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta/u kopija/s atbilstoši šī nolikuma 4.1..punkta un
4.2. punkta prasībām (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā
iesaiľojumā).
5.1.4. aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 6.3.punktam ,,A’’ daļai
un/vai 6.9.punktam ,,B’’ daļai.
5.1.5. Atlases dokumenti atbilstoši nolikuma 6.1.punktam ,,A’’ daļai un atbilstoši nolikuma
6.7.punktam ,,B’’ daļai.
5.1.6. aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 6.2.punktam ,,A’’ daļai
un/vai atbilstoši nolikuma 6.8. punktam ,,B’’ daļai.
5.2 Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši
Nolikumam pievienotajiem pielikumiem..
5.3.Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var
būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību
oriģinālam atbild Pretendents.
5.4. Piedāvājums jāiesniedz ar cauršūtām un sanumurētām lapām, ar papīra uzlīmi, kas
nostiprina auklu. Uz papīra uzlīmes izvieto apliecinājuma tekstu ,,Sanumurētas un cauršūtās
[caurauklotas] x (xx) lapas’’, kur zīmes ,,x’’ vietā norāda ar cipariem, bet zīmes ,,xx’’ vietā – ar
vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā
persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atsavinājuma lapas (parakstā
iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziľas, kas ļauj nepārprotami
identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. 5.4. Piedāvājums
jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu
šajā iepirkuma procedūrā.
5.5. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
5.6. Pretendentam jāiesniedz vienai iepirkuma daļai 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 3 (trīs)
kopijas, katra savā iesējumā . Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem
burtiem jābūt norādei "ORIĢINĀLS", uz kopijas iesējumiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar
lielajiem burtiem jābūt norādei "KOPIJA". Apliecinājumā uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem
rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA". Dokumenta atvasinājuma apliecinātājas
personas pilnu amata nosaukumu (ievērot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko
parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecinājuma datumu.
5.7. Visiem 4 (četri) iesējumiem jābūt iepakotiem vienā pakā ar norādi: AS ,,Tramvaju
uzľēmums’’, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417, iepirkuma Nr.ASTU/2011/02/ ERAF
„….‖ Daļa (iepirkuma daļa, uz kuru pretendē Pretendents) piedāvājums, neatvērt līdz 2011.gada
17.oktobrim, plkst. 10.00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.
5.8. Piedāvājuma grozījumi vai paziľojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiľo, jānoformē un
jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi‖ vai „Piedāvājuma
atsaukums
6. Pretendentu atlase ,,A’’ daļai un ,,B’’ daļai
6.1. Atlases dokumenti ,,A’’ daļai - Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija
Pretendentam jāiesniedz ,,A’’ daļai:
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6.1.1. Latvijas Republikas Uzľēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas
apliecinātas reģistrācijas apliecības vai izziľas kopiju, ka Pretendents ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā (Ja pretendents ir juridiskā persona).
6.1.2. Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai
līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziľas, kas apliecina, , ka
Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja pretendents ir juridiskā persona) apliecināta
kopija.
6.1.3. Uzľēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas izziľa par Pretendenta
likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un
slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs
personas pilnvarojums (Ja pretendents ir juridiskā persona).
6.1.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas noteikumi:
1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieľemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpauţas kā vienas
personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada
laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas;
3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpauţas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobeţot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izľemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz
paredzamajam līguma izpildes beigu termiľam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus;
6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav
sniedzis pieprasīto informāciju;
7) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziľojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.
Attiecībā uz Pretendentu un šā punkta pirmās daļas 7.punktā minēto personu šā punkta 1., 2. un
3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu
saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
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2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieľemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieľemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
6.1.5.Kompetentas institūcijas izziľa, kas apliecina, ka Pretendentam un Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav
pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (izdota ne agrāk kā trīs
mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.1.6. Kompetentas institūcijas izziľa, kuru izdevis Valsts ieľēmumu dienests vai pašvaldība
Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti
Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izdota ne
agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.1.7.Kompetentas institūcijas izziľa, ka Pretendentam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī
vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izdota ne
agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.1.8. Pretendenta izziľa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) gadā par trim
iepriekšējiem gadiem ir trīs reizes lielāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu (Nolikuma
pielikums Nr.1).
6.1.9. Pretendenta apstiprinātas gada pārskātu kopijas par 2008.gadu, 2009.gadu un 2010.gadu.
6.1.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu:
6.1.10.1. veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu
vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds
apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas;
6.1.10.2. apdrošināt Pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā.
6.1.10.3. iesniegt Pasūtītājam Bankas līgumsaistību izpildes garantiju oriģinālu 5 % apmērā no
piedāvātās līgumcenas ne vēlāk ka 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
6.1.11. Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku
personālu, kurš paredzēts tramvaju līniju renovācijas darbu veikšanai (ceļu būvdarbu vadīšana,
tramvaja vai dzelzceļa slieţu ceļu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
būvdarbu vadīšana, elektroietaišu būvdarbu vadīšana, darba aizsardzības speciālists) vadības
atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta
kopija un CV. Citu valstu būvuzľēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas un CV (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija‖ ,,A’’ daļai).
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6.1.12. Atbildīgajam/iem būvdarbu vadītājam/iem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze
tramvaja slieţu ceļu būvdarbu vadīšanā (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija‖
,,A’’ daļai). Jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta (tramvaja vai dzelzceļa
slieţu ceļu būvdarbu vadīšanā) kopija.
6.1.13. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības
dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbiem, kas pēc darbu veidiem atbilst Nolikuma
pielikuma Nr.2 ,,Kvalifikācija’’ prasībām (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija‖
,,A’’ daļai).
6.1.14. Aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija’’,,A’’ daļai.
6.1.15.Pretendenta apliecinājums, ka tehniskajā specifikācijā paredzēto un Pretendenta izpildīto
būvdarbu garantijas termiľš ir 5 (pieci) gadi.
6.1.16. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka viľš piekrīt līguma projekta noteikumiem
(Nolikuma pielikums Nr.7).
6.1.17. Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzľēmējus:
6.1.17.1. Pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzľēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzľēmējus.
6.1.17.2. Katra apakšuzľēmēja reģistrācijas apliecināta apliecības kopija (Ja apakšuzľēmējs ir
juridiska persona).
6.1.17.3. Katra apakšuzľēmēja rakstisks apliecinājums, ka viľš piekrīt būt par apakšuzľēmēju.
6.1.18. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei
jāpievieno sadarbības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un
atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju
apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā
obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās personas ir apvienojušās piegādātāju
apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka
gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, 20 (divdesmit) darba
dienu laikā pēc paziľojuma par rezultātiem publicēšanas IUB mājas lapā, piegādātāju apvienība
Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs
pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
6.1.19. Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO
14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst
ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī
akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma
pasākumiem.
6.1.20. Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO
9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst
ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī
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akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma
pasākumiem.
6.1.21. Kredītiestādes vai finanšu resursu īpašnieka izdots apliecinājums, izziľa vai vēstule, kas
izdota ne agrāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām un
apliecina, ka pretendentam ir pieejami brīvi apgrozāmie līdzekļi un/vai pieejami brīvi finanšu
līdzekļi kredītlīnijas ietvaros LVL 1500000 (viens miljons piecsimt tūkstoši lati) apmērā vai
ekvivalenta summa citā valūtā (ekvivalentu summu nosaka pēc valūtas kursa kredītiestādes
izziľas izdošanas dienā (iesniedzams oriģināls).
6.1.21. Bankas izdots apliecinājums par līguma (saistību) nodrošinājuma izsniegšanu
Pretendentam, atbilstoši nolikuma 7.pielikuma 9.7.punkta prasībām.
6.1.22. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis
vismaz viena tramvaju slieţu izbūves objekta būvdarbus, kurš izpildīts par kopējo vērtību vismaz
1200000 LVL bez PVN un kurā veikti vismaz pārmiju R30 tipa, betona plātľu, asfaltbetona
virskārtas, betona apmaļu, ārējā ūdensvada, lietus ūdeľu kanalizācijas un kontakttīklu ( tai skaitā
troses atsaites, staba aptveres (bandāţas), vadtura, kontaktvada) izbūves darbi. Par minēto
pieredzi pievienot atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti, kā arī pēdēja akta, par paveiktajiem būvdarbiem
kopiju.
6.2.Tehniskais piedāvājums
Pretendentam jāiesniedz ,,A’’ daļai:
6.2.1. Darbu izpildes grafiku (nedēļās) tabulas veidā - atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4.
6.2.2. Atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3 sagatavots apraksts ,,Darba organizācija’’ ,,A’’
daļai.
6.3.Finanšu piedāvājums.
Pretendentam jāiesniedz ,,A’’ daļai:
6.3.1. Aizpildīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.6.
6.3.2. Finanšu piedāvājumam jāpievieno aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.5 10.sējums ,, Darbu
daudzumu saraksti‖ ,,A’’ daļai.
6.4. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem ,,A’’ daļai
6.4.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot Nolikuma pielikuma Nr.5,
10.sējuma ,,Specifikācijas’’ prasības, aizpildot Nolikuma pielikuma Nr.3 ,,Darba organizācija’’.
6.4.2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
6.5. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem ,,A’’ daļai
6.5.1. Finanšu piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.5,
10.sējums ,,Darbu daudzumu saraksti ,,A’’ daļai’’ par visu iepirkuma priekšmeta apjomu ,,A’’
daļai. Kopējā piedāvātā līguma cena jāieraksta Nolikuma pielikuma Nr.6 ,,Finanšu
piedāvājums’’.
6.5.2. Piedāvātā līguma cena sastāv no vienību cenu summas bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz
komata.
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6.5.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi
paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
6.5.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izľemot
iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
6.6. Objekta apskate.
6.6.1. Pasūtītājs organizēs kopēju objekta apskati, kas notiks 2011.gada 12.septembrī
plkst.10.00. Kontaktpersona AS ,,Tramvaju uzľēmums’’ raţošanas direktors Valērijs Šops
(tālr. 22332112). Objekts ir brīvi pieejams apskatei.
6.7. Atlases dokumenti ,,B’’ daļa – Daugavpils pilsētas pārveidošanas apakšstaciju
renovācija.
Pretendentam jāiesniedz ,,B’’ daļai:
6.7.1. Latvijas Republikas Uzľēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas
apliecinātas reģistrācijas apliecības vai izziľas kopiju, ka Pretendents ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā (Ja pretendents ir juridiskā persona).
6.7.2.Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju vai
līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziľas apliecinātu kopiju,
ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (Ja pretendents ir juridiskā persona).
6.7.3. Uzľēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas izziľa par Pretendenta
likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un
slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs
personas pilnvarojums (Ja pretendents ir juridiskā persona).
6.7.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas noteikumi:
1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieľemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpauţas kā vienas
personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada
laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas;
3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpauţas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobeţot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izľemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu,pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz
paredzamajam līguma izpildes beigu termiľam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
5) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
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valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus;
6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav
sniedzis pieprasīto informāciju;
7) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziľojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.
Attiecībā uz Pretendentu un šā punkta pirmās daļas 7.punktā minēto personu šā punkta 1., 2. un
3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu
saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieľemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieľemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
6.7.5.Kompetentas institūcijas izziľu, kas apliecina, ka Pretendentam un Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav
pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (izdota ne agrāk kā trīs
mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.7.6. Kompetentas institūcijas izziľu, kuru izdevis Valsts ieľēmumu dienests vai pašvaldība
Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti
Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izdota ne
agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.7.7.Kompetentas izziľu, ka Pretendentam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir
to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izdota ne agrāk kā
trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas).
6.7.8. Pretendenta izziľa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) gadā par trim
iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu (Nolikuma pielikums
Nr.2).
6.7.8. Pretendenta apstiprinātas gada pārskātu kopijas par 2008.gadu, 2009.gadu un 2010.gadu.
6.7.9. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu:
6.7.9.1. veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu
vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds
apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības
11

apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas;
6.7.9.2. apdrošināt Pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā.
6.7.9.3. iesniegt Pasūtītājam Bankas līgumsaistību izpildes garantiju oriģinālu 5 % apmērā no
piedāvātās līgumcenas ne vēlāk ka 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
6.7.10.Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku
personālu, kurš paredzēts pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu veikšanai (elektroietaišu
izbūves darbu vadīšana, ēku būvdarbu vadīšana, Darba aizsardzības speciālists) vadības
atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta
kopija un CV. Citu valstu būvuzľēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas un CV (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija‖ ,,B’’ daļai).
6.7.11.Atbildīgajam/iem būvdarbu (darbu) vadītājam/iem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir
pieredze ēku būvdarbu vadīšanā vismaz 2 (divi) objektos (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2
,,Kvalifikācija‖ ,,B’’ daļai). Jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta (ēku
būvdarbu vadīšanā) kopija.
6.7.12. Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un un visu piegādātāju apvienības
dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbiem (darbiem), kas pēc darbu veidiem atbilst
Nolikuma pielikuma Nr.2 ,,Kvalifikācija‖ prasībām (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2
,,Kvalifikācija‖ ,,B’’ daļai).
6.7.13. Aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija’’,,B’’ daļai.
6.7.14. Pretendenta apliecinājums, ka tehniskā specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto
darbu garantijas termiľš ir 5 (pieci) gadi.
6.7.15. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka viľš piekrīt līguma projekta noteikumiem.
(Nolikuma pielikums Nr.7)
6.7.16. Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzľēmējus:
6.7.16.1. Pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzľēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzľēmējus.
6.7.16.2. Katra apakšuzľēmēja reģistrācijas apliecināta apliecības kopija (Ja apakšuzľēmējs ir
juridiska persona).
6.7.16.3. Katra apakšuzľēmēja rakstisks apliecinājums, ka viľš piekrīt būt par apakšuzľēmēju.
6.7.17. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei
jāpievieno sadarbības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un
atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju
apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā
obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās personas ir apvienojušās piegādātāju
apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka
gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, 20 (divdesmit) darba
dienu laikā pēc paziľojuma par rezultātiem publicēšanas IUB mājas lapā, piegādātāju apvienība
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Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs
pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
6.7.18. Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO
14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst
ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī
akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma
pasākumiem.
6.7.19. Pretendenta, uzrādīto apakšuzľēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO
9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst
ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī
akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma
pasākumiem.
6.7.20. Kredītiestādes vai finanšu resursu īpašnieka izdots apliecinājums, izziľa vai vēstule, kas
izdota ne agrāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām un
apliecina, ka pretendentam ir pieejami brīvi apgrozāmie līdzekļi un/vai pieejami brīvi finanšu
līdzekļi kredītlīnijas ietvaros LVL 650000 (seši simti piecdesmit tūkstoši lati) apmērā vai
ekvivalenta summa citā valūtā (ekvivalentu summu nosaka pēc valūtas kursa kredītiestādes
izziľas izdošanas dienā (iesniedzams oriģināls).
6.7.21. Bankas izdots apliecinājums par līguma (saistību) nodrošinājuma izsniegšanu
Pretendentam, atbilstoši nolikuma 7.pielikuma 9.7.punkta prasībām.
6.8.Tehniskais piedāvājums
Pretendentam jāiesniedz ,,B’’ daļai: :
6.8.1. Darbu izpildes grafiku (nedēļās) tabulas veidā - atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4.
6.8.2. Atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3 sagatavots apraksts ,,Darba organizācija’’ ,,B’’
daļai.
6.9. Finanšu piedāvājums.
Pretendentam jāiesniedz ,,B’’ daļai:
6.9.1. Aizpildīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.6.
6.9.2. Finanšu piedāvājumam jāpievieno aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.5, ,,Darbu daudzumu
saraksti‖ ,,B’’ daļai.
6.10. Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem ,,B’’ daļai
6.10.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot Nolikuma pielikuma Nr.5
,,Darbu daudzumu saraksti un specifikācijas’’ sējuma ,,Specifikācijas’’ prasības, aizpildot
Nolikuma pielikuma Nr.3 ,,Darba organizācija’’.
6.10.2.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
6.11.Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem ,,B’’ daļai
6.11.1.Finanšu piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.5,
,,Darbu daudzumu saraksti ,,B’’ daļai’’ par visu iepirkuma priekšmeta apjomu ,,B’’ daļai. Kopējā
piedāvātā līguma cena jāieraksta Nolikuma pielikuma Nr.6 ,,Finanšu piedāvājums’’.
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6.11.2.Piedāvātā līguma cena sastāv no vienību cenu summas bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz
komata.
6.11.3.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi
paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
6.11.4.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izľemot
iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
6.12.Objekta apskate.
6.12.1. Objekts ir brīvi pieejamais. Kontaktpersona
direktors Valērijs Šops (tālr. 22332112).

AS ,,Tramvaju uzľēmums’’ raţošanas

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs.
7.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
8. Piedāvājumu labošana un atsaukšana.
8.1.Pretendents var grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, par to rakstiski paziľojot līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām.
8.2.Pretendenta paziľojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un jāapzīmogo atbilstoši
tiem Nolikuma noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu. Uz
iepakojuma attiecīgi atzīmējot "LABOJUMS" vai "ATSAUKŠANA", un jānogādā AS
,,Tramvaju uzľēmums’’ 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 2.stāvā, 1. kab.
9. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums.
9.1. Pretendentam, kas vēlas jebkuru iepirkuma dokumentu skaidrojumu, rakstiski pa pastu,
e-pastu, izmatojot drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma
prasībām, vai faksu jānosūta pieprasījums Pasūtītājam.
9.2. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (seši) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām.
9.3. Ja Pasūtītājs sniedz papildus informāciju vai skaidrojumu kādam no Pretendentiem, tā
vienlaikus tiek izsūtīta visiem Pretendentiem, kas saľēmuši iepirkuma dokumentus. Informācija
nosūtāma rakstiski pa pastu, e-pastu vai faksu, norādot uzdoto jautājumu, taču nenorādot tā
iesniedzēju.
10. Iepirkuma dokumentu grozījumi.
10.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas
specifikācijas, darbu daudzumu saraksts vai citas prasības. Ja ir pagājusi puse no Sabiedriska
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.panta otrās daļas 1.punktā minētā termiľa vai ilgāks
laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiľš pēc tam, kad
paziľojums par grozījumiem,
publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā nedrīkst būt mazāks par 26 (divdesmit
seši) dienām.
10.2.Par grozījumiem Nolikumā Pasūtītājs rakstiski informē visus Pretendentus, kuri Nolikumu
saľēmuši.
11.Pretendenta tiesības un pienākumi.
11.1.Iepirkumā var piedalīties Piegādātājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
izpratnē.
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11.2. Pretendentam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu
Pasūtītāja noteiktajā termiľā. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus norādītajā termiľā,
iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.
11.3.Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par
iepirkuma procedūras pārkāpumiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā
noteiktajā kārtībā.
11.4.Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Nolikuma nosacījumiem un apľemties tos
ievērot.
12. Piedāvājumu atvēršana
12.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
12.2. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko sanāksmi.
12.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām
Nolikumā noradītajā vietā un laikā.
12.4.Piedāvājuma atvēršanas laikā katrs komisijas loceklis, kas piedalās sēdē, paraksta
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viľš ir personīgi ieinteresēts
kāda Pretendenta darbībā.
12.5.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
laiku, piedāvāto cenu un jebkuru citu informāciju, ja komisija uzskata to par nepieciešamu. Pēc
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvājuma cena.
12.6.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz Pretendenta finanšu
piedāvājuma katras lapas.
13.Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu
atbilstības pārbaude.
13.1.Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības
pārbaudi saskaľā ar Nolikuma prasībām komisija veic slēgtā sēdē.
13.2.Ja iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu,
tā nosaka termiľu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
13.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts dod rakstisku
vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
14. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.
14.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
14.2.Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas
aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo.
14.3.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziľo Pretendentam, kura piedāvājumā
labojumi izdarīti.
14.4.Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ľem
vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
14.5. Pēc Pretendentu atlases, Pasūtītājs saskaľā ar Nolikuma prasībām un kritēriju, izvēlas
Izraudzīto Pretendentu piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas un darbu
daudzumu sarakstu prasībām.
15. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma noslēgšana
15.1.Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.
15.2.Komisija pieľem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām
Nolikumā izvirzītājām prasībām un kurš atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.
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15.3. Pasūtītājs 5 (pieci) darbdienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas vienlaikus informē visus
Pretendentus par pieľemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs paziľo
izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1) Noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, bet
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.panta piektajā un sestajā daļā
noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par
attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;
2) Termiľu, kādā Pretendents saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 77.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
15.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiľa beigām, ja
Iepirkumu uzraudzības birojam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.pantā
noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
15.4.Minētais nogaidīšanas termiľš ir:
1) 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 56.pantā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
2) 15 (piecpadsmit) dienas pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
56.pantā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam Pretendentam tā nosūtīta
pa pastu, un papildus viena darbdiena.
15.5. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiľu, ja vienīgajam Pretendentam
ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav Kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā.
15.6.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieľem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu,
vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieľemts lēmums slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās
līgumu slēgt, Pasūtītājs pieľem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
15.7. Pirms tiek pieľemts lēmums par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis
piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu
un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji
izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieľem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
16. Cita informācija
16.1. Līgums jāizpilda saskaľā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.
16.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.
16.3. Sazināšanās starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Piegādātājiem iepirkuma jautājumos notiek
latviešu valodā pa pastu, e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, faksu vai klātienē. Pa
faksu nosūtīto dokumentu oriģinālus jānosūta pa pastu.
16.4. Pasūtītājs nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas
brīdim.
16.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
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Pielikums Nr.1
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMA (NETO) UN VISPĀRĒJO
APGROZĀMO LĪDZEKĻU KOEFICIENTA APLIECINĀJUMS
,,A’’daļai un/vai ,,B’’ daļai
Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz trīs reizes
lielāks par pretendenta piedāvāto pakalpojumu kopējo cenu. Finanšu apgrozījumu (neto) jānorāda

atbilstoši Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu pārskatu datiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi (neto) skaitāmi kopā.

Finanšu apgrozījums (neto) darbu veikšanā bez PVN (LVL)

Gads

2008
2009
2010
Kopā
Vidēji =Kopā/3
Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficentam = (apgrozāmiem līdzekļi/īstermiľa parādi)
tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1.0 (viens). Iepriekš prasītajam vispārējām apgrozāmo
līdzekļu koeficentam jābūt katram dalībniekam, ka arī katram uzľēmējam, uz kura spējām balstās
Pretendents.
Vispārējais apgrozāmo līdzekļu
Pretendents, dalībnieki,
koeficients = (apgrozāmie
Datums
uzņēmēji
līdzekļi/īstermiľa parādi)

(vieta)

(datums)

Pretendents:
(amats, paraksts, V.Uzvārds)
z.v.
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Pielikums Nr.2
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF

KVALIFIKĀCIJA ,,A’’ DAĻAI
1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz viena tramvaju slieţu izbūves objekta
būvdarbus, kurš izpildīts par kopējo vērtību vismaz 1200000 LVL bez PVN un kurā veikti
vismaz pārmiju R30 tipa, betona plātľu, asfaltbetona virskārtas, betona apmaļu, ārējā ūdensvada,
lietus ūdeľu kanalizācijas un kontakttīklu ( tai skaitā troses atsaites, staba aptveres (bandāţas),
vadtura, kontaktvada) izbūves darbi.
Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām
prasībām (katra prasība drīkst būt izpildīta daţādos objektos):
Objekta nosaukums,
līguma Nr.

Pasūtītājs,
kontaktpersona,
tālrunis

Norādīt atbilstību augstāk minētajām
prasībām
Līguma summa / specifisko darbu apjoms /izpildes termiņš

Katram objektam pievienot Pasūtītāja apstiprināta akta kopiju par izpildītiem darbiem un
atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un
pienācīgi pabeigti, kā arī pēdēja akta, par paveiktajiem būvdarbiem kopiju.
2. Personāla pieredze
Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta personālam jābūt šādai pieredzei :
2.1. atbildīgajam būvdarbu vadītājam/-iem jābūt sertificētam (būvprakses sertifikāts tramvaja vai
dzelzceļa slieţu ceļu būvdarbu vadīšanā) un ar pieredzi iepriekšējo 5 gadu laikā tramvaju slieţu
ceļu būvdarbos (Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot autoceļu vai ielu būvdarbus, vai
pieredze, kas iegūta galvenā būvuzľēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja
statusā).
2.2. Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāţas darbu vadītājam/-iem
iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāţas
darbu vadīšanā vismaz vienā objektā.
2.3.Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadītājam/-iem iepriekšējo 5 gadu laikā
pieredzei elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā objektos ar šādiem specifiskiem darbiem:
2..3.1.līdz 1kV kabeļu līnijas izbūve;
2.3.2.līdz 1kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas izbūve;

jābūt

2.3.3.līdz 1 kV automātikas un elektroiekārtu vadības izbūve.
Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk
dotajā tabulā:
Atbildīgais būvdarbu vadītājs/i:

____________________
/Vārds, Uzvārds/

Nr.

Objekta nosaukums

Amata

Būvdarbu
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____________________
/Vārds, Uzvārds/

Specifiskā darba nosaukums /

pienākums

p.k.

veikšanas
gads objektā

apjoms

1
2
n
n+1
Personāls.
Jānorāda arī vadošais personāls, kas vadīs Darba izpildi būvlaukumā. Jānorāda vadošā personāla
attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Datus jāapkopo šādā
tabulā:
Amata pienākums

Vārds Uzvārds

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem
darbiem)

Sertifikāta Nr. vai
cits

Pieredze gados
būvdarbu vadīšanā

1.Būvdarbu vadītājs/meistars
2.
n
n+1
3. Apakšuzņēmēju saraksts
(Jāuzrāda visi apakšuzľēmēji)
Apakšuzņēmēja
nosaukums

Veicamā Darba daļa
Darba daļas nosaukums no
% no piedāvājuma cenas
Darba daudzumu saraksta

Kopā (%)
Pretendenta vidējais nodarbināto skaits pēdējā gadā:
Pretendenta vadošā personāla vidējais skaits pēdējā gadā:
4. Svarīgāko būvobjektu saraksts:
Nr.
p.k.
1
2
n
n+1

Objekta nosaukums,
būvdarbu veikšanas laiks

Līgumsumma
Ls

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

19

Pasūtītājs, adrese,
kontaktpersona, tālrunis

KVALIFIKĀCIJA ,,B’’ DAĻAI
1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei elektroietaišu izbūves darbu veikšanā
vismaz 2 (divi) objektos un ēku būvdarbu veikšanā vismaz 2 (divi) objektos, kas atbilst zemāk
dotajām prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju
apvienības dalībnieku pieredze skaitāma kopā.
Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām
prasībām (katra prasība drīkst būt izpildīta daţādos objektos):
Pasūtītājs,
Norādīt atbilstību augstāk minētajām
Objekta nosaukums,
kontaktpersona,
prasībām
līguma Nr.
Līguma summa / specifisko darbu apjoms /izpildes termiņš
tālrunis

Katram objektam pievienot Pasūtītāja apstiprināta akta kopiju par izpildītiem darbiem.
2. Personāla pieredze
2.1.Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu (darbu) vadītājam/-iem
jābūt:
Sertificētam ēku būvdarbu vadītājam ar pieredzi iepriekšējo 5 gadu laikā ēku būvdarbu vadīšanā
vismaz 2 (divi) objektos. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta
piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot ēku būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta
galvenā būvuzľēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.
2.2.Sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadītājam/-iem iepriekšējo 5 gadu laikā
pieredzei elektroietaišu izbūves darbu vadīšana objektos ar šādiem specifiskiem darbiem:
2.2.1. ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas izbūve,
2.2.2.līdz 1 kV automātikas un elektroiekārtu vadības izbūve;
2.2.3. līdz 1 kV kabeļu līnijas izbūve;
2.2.4. 20 kV kabeļu elektropārvaldes līnijas izbūve;
2.2.5. 20 kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punktu izbūve;
2.2.6. būvju zibensaizsardzības ietaises izbūve;
2.2.7. ražošanas ēku ugunsgrēka signalizācijas ietaises izbūve.

jābūt

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk
dotajā tabulā:
Atbildīgais būvdarbu vadītājs/i:

____________________
/Vārds, Uzvārds/

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Amata
pienākums

Būvdarbu
veikšanas
gads objektā

1
2
n
20

____________________
/Vārds, Uzvārds/

Specifiskā darba nosaukums /
apjoms

n+1

Personāls.
Jānorāda arī vadošais personāls, kas vadīs Darba izpildi būvlaukumā. Jānorāda vadošā personāla
attiecīgā piesaiste projektā paredzamajiem galvenajiem darbu veidiem. Datus jāapkopo šādā
tabulā:
Amata pienākums

Vārds Uzvārds

(norādīt piesaisti projektā paredzamajiem
darbiem)

Sertifikāta Nr. vai
cits

Pieredze gados
būvdarbu vadīšanā

1.Būvdarbu vadītājs/meistars
2.
n
n+1
2.3. Apakšuzņēmēju saraksts
(Jāuzrāda visi apakšuzľēmēji)
Apakšuzņēmēja
nosaukums

Veicamā Darba daļa
Darba daļas nosaukums no
% no piedāvājuma cenas
Darba daudzumu saraksta

Kopā (%)
Pretendenta vidējais nodarbināto skaits pēdējā gadā:
Pretendenta vadošā personāla vidējais skaits pēdējā gadā:
2.4. Svarīgāko būvobjektu saraksts:
Nr.
p.k.
1
2
n
n+1

Objekta nosaukums,
būvdarbu veikšanas laiks

Līgumsumma
Ls

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Pasūtītājs, adrese,
kontaktpersona, tālrunis

Pielikums Nr.3
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF

DARBA ORGANIZĀCIJA ,,A’’ DAĻAI
Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto
tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas
nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.
1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie
būvuzľēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzľēmēji, kvalitātes
kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi,
uzvārdi.
2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo
būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati
un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai
vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).
Būvmašīnas vai iekārtas
nosaukums

Izgatavotājs,
izgatavošanas gads

Pieejamība
Svarīgākie tehniskie dati

(norādot atrašanās
vietu, īpašnieku vai
citu)

3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula
jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas
nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.
Darbu un materiālu nosaukumi

Izcelsmes
vieta

Apjoms

Materiāla atbilstības un
nepieciešamā apjoma
pieejamības apliecinājums

Dokumentu nosaukumi
(kopijas pievienot aiz darba
organizācijas apraksta)

4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes
organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. Darbu
22

veikšanas laikā nodrošināt tramvaju kustību atbistoši Tehniskā projekta sējumam Nr.9 ,,Darba
organizācijas daļa’’.
5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt
piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu
veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.
6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā
minēto darbu izpildes termiľi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām
prasībām.
7. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot
6.pielikumā ―Līguma projekts‖ noteikto maksāšanas kārtību.
8. Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists,
kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.
9. Īpašie nosacījumi.
9.1. Visi laukakmeľi, vēsturiskie apaļie akmeľu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi,
senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inţeniertīklu
renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir
obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.
9.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas,
veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem,
nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.
9.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt
nesprādzis lādiľš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek
izsaukta Valsts policija.
9.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti
ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziľo pašvaldības norādītajai personai vai
VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto
personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku
(pēc saskaľojuma ar speciālistiem).
9.5. Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta
īstenošanas laikā.
9.6. Būvniekam ir pienākums saskaľot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to
secīgumu ar Pasūtītāju.
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DARBA ORGANIZĀCIJA ,,B’’ DAĻAI
Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto
tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas
nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.
1.Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie
būvuzľēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzľēmēji, kvalitātes kontroles
laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.
2.Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo
būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un
pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai
vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).
Būvmašīnas vai iekārtas
nosaukums

Izgatavotājs,
izgatavošanas gads

Pieejamība
Svarīgākie tehniskie dati

(norādot atrašanās
vietu, īpašnieku vai
citu)

3.Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda
tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami
attiecīgā darba veikšanai.
Darbu un materiālu nosaukumi

Izcelsmes
vieta

Apjoms

Materiāla atbilstības un
nepieciešamā apjoma
pieejamības apliecinājums

Dokumentu nosaukumi
(kopijas pievienot aiz darba
organizācijas apraksta)

4.Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes
organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. Darbu
veikšanas laikā nodrošināt ikdienu sprieguma padēvi uz tramvaja kontaktīlu atbistoši Tehniskā
projektam.
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5.Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt
piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu
veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.
6.Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto
darbu izpildes termiľi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.
7.Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot
6.pielikumā ―Līguma projekts‖ noteikto maksāšanas kārtību.
8. Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists,
kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.
9. Īpašie nosacījumi.
9.1. Visi laukakmeľi, vēsturiskie apaļie akmeľu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi,
senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inţeniertīklu
renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir
obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.
9.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas,
veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem,
nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.
9.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt
nesprādzis lādiľš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek
izsaukta Valsts policija.
9.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti
ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziľo pašvaldības norādītajai personai vai
VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto
personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku
(pēc saskaľojuma ar speciālistiem).
9.5. Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta
īstenošanas laikā.
9.6. Būvniekam ir pienākums saskaľot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to
secīgumu ar Pasūtītāju.
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Pielikums Nr.4
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF

DARBU IZPILDES GRAFIKS (NEDĒĻĀS)
,,A’’ daļai un/vai ,,B’’ daļai
1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiľus katram
darbu veidam.
2. Termiľi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds
nepieciešams renovācijas būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.
3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma Nolikumā noteiktos termiľus.

Pretendents:
(amats, paraksts, V.Uzvārds)

z.v.
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Pielikums Nr.5
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN SPECIFIKĀCIJAS
,,A’’ daļai
Tehniskā projekta ,,Tramvaja līnijas 18.Novebra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai
pārbūve projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’
ietvaros’’’’ 10.sējuma sastāvs:
1. Specifikācijas;
2. Darbu daudzumu saraksti: Kopsavilkums pa darbu veidiem,
Darbu apjomu saraksti.
Tehniskais projekts ,,Tramvaja līnijas 18.Novebra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai
pārbūve projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’
ietvaros’’’’ Nolikumam ir pievienots elektroniskā formātā.
Lai saľemtu Tehniskā projektu elektroniskā formātā nepieciešams griezties AS ,,Tramvaju
uzľēmums’’, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā.
Ar Tehnisko projektu papīra formātā var iepazīties AS ,,Tramvaju uzľēmums’’, 18.Novembra
ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā.
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10. SĒJUMA ,,SPECIFIKĀCIJAS’’
,,A’’ daļai
Specifikācijas
Ievads
Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas
no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības.
Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un „Ceļu
specifikācijas 2010‖.
Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.
Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas
daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt
iespējams.
Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2010‖, dota atsauce uz minētajām
Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.
Būvuzľēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā
nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām
atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
Lietotie saīsinājumi:
LVS – Latvijas valsts standarti
LBN – Latvijas Būvnormatīvi
CS 2010 – 2009.gada 7.septembrī ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01.01 – 03/173
apstiprinātas „Ceļu specifikācijas 2010‖.
Būvuzľēmējam jāpiemēro „Ceļu specifikācijās 2010‖ norādīto standartu jaunāko spēkā esošo
redakciju prasības. Ja Ceļu specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas
standarti. Ja būvuzľēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā
izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša
kvalitātes kontrole.
1. Vispārīgā daļa
1.1. Darba izmaksa
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.1.sadaļu.
1.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.2.sadaļu.
1.3. Satiksmes organizācija
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.3.sadaļu.
Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru
Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 un LR Satiksmes ministrijas 1997.gada
15.decembra noteikumiem Nr. 40. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaľo ar Valsts akciju
sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi‖.
1.4. Darba drošība
Skatīt CS 2010 2.nodaļas 2.4.sadaļu.
1.5. Būvdarbu ţurnāls
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.5.sadaļu.
1.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana
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Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.6.sadaļu.
1.7. Darba izpildes ātrums
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.7.sadaļu.
1.8. Darba programma
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.8.sadaļu.
1.9. Digitālā inţenierkomunikāciju uzmērīšana
Skatīt CS 2010 2. nodaļas 2.9.sadaļu.

2. Sagatavošanas darbi
2.1. Uzmērīšana un nospraušana
Skatīt CS 2010 3.nodaļas 3.1.sadaļu, papildinot ar:
trases nospraušanu veikt saskaľā ar rasējumu CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais
plānojums, segumu plāns un griezumi‖ ;
darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
2.2. Koku zāģēšana
Skatīt CS 2010 3.nodaļas 3.2.sadaļu, papildinot ar:
nocērtamus kokus skatīt ras.lapā CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums,
segumu plāns un griezumi‖ ;
darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
2.3. Asfaltbetona seguma nojaukšana un seguma frēzēšana
Ievērot CS 2010 3.nodaļas 3.7.sadaļu, papildinot ar:
Frēzēšana izmantojama:
savienojumos ar esošo asfaltbetona segumu;

asfaltbetons nojaucams pilnā biezumā līdz būvdarbu robeţām. Asfaltbetons transportējams uz
atbērtni.
darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriľa, iekārtu
un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par
izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai.
darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar Būvinţenieri.
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
3. Zemes klātne
3.1. Zemes klātnes būvniecība
Ievērot CS 2010 4.nodaļas 4.1. sadaļu, papildinot ar:
būvdarbu laikā augu zemes noľemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot
konkrēto situāciju;
neizmantoto augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kuru
izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem;
darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar Būvinţenieri.
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
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4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
4.1. Salturīgās kārtas būvniecība
Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.1.sadaļu, papildinot ar:
segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un griezumi‖ uzrādītos
parametrus;
darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriľa, iekārtu un
instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;
darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
4.2 Šķembu pamata izbūve
Ievērot CS 2010 5.nodaļas 5.2.sadaļu, papildinot ar:
šķembu pamata izbūve veicama vienā kārtā, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu
sagatavošanu un raţošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana,
planēšana);
ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas
jāsaskaľo ar Būvinţenieri;
šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD-02 „Tramvaju pieturas
plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un griezumi‖ uzrādītos parametrus;
darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriľa, iekārtu un
instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri.

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
5.1. Asfaltbetona kārtas izbūve
Ievērot CS 2010 6.nodaļas 6.2.sadaļu, papildinot ar:
kārtas izbūvējamas projektējamo segumu savienojumos ar esošiem segumiem. Skatīt
ras.lapas CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriľa, iekārtu un
instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts‖.

6. Konstrukcijas
6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāţa
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.2.sadaļu, papildinot ar:
paredzēts nojaukt esošos segumus;
paredzēta esošo apmaļu demontāţa;
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esošus pieturu paviljonus demontēt un sagatavot otrkārtējai uzstādīšanai;
visas demontētās konstrukcijas ir Izpildītāja (būvuzľēmēja) īpašums un nojauktās
konstrukcijas jāved uz izgāztuvi vai Izpildītāja (būvuzľēmēja) atbērtni;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
6.2. Pasaţieru platformas un gājēju ietves būvniecība
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.3.sadaļu, papildinot ar:
skatīt ras.lapu CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
darbs iekļauj vadlīniju izbūvi;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
6.3. Betona apmales uzstādīšana
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.4.sadaļu, papildinot ar:
apmales akmeľus uzstādīt uz šķembu pamata, ievērojot rasējumu lapā CD-02 „Tramvaju
pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un griezumi‖ un CD-04 „Mezgli‖
uzrādītos parametrus;
pieturu platformās paredzēti armēti betona bloki, kuru parametrus un tehniskās prasības
skatīt ras.lapā CD-4 „Mezgli‖;
darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriľa, iekārtu un
instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
6.4. Betona bruģakmens seguma būvniecība
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.5.sadaļu, papildinot ar:
skatīt ras.lapu CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
6.5. Laukakmens seguma būvniecība
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 7.6.sadaļu, papildinot ar:
skatīt ras.lapu CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
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darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
7. Aprīkojums
7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana
Ievērot CS 2010 8.nodaļas 8.1.sadaļu, papildinot ar :
uzstādīt II izmēra grupas cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (60x100mm)
betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 ―Ceļa zīmes‖;
demontēt esošās ceļa zīmes uz esošiem cinkota metāla betona pamatā.
ceļa zīmju, urnu, paviljonu un solu izvietojumu plānā skatīt rasējumā CD-02 „Tramvaju
pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un griezumi‖ ;
ceļa zīmju, urnu, paviljonu un solu parametrus skatīt rasējumā CD-05 „Labiekārtošanas
elementi‖;
papildus uz balstiem uzstādami sabiedriskā transporta saraksti;
ceļa zīmju balstu, atkritumu urnu un solu krāsa RAL 7016;
darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic
uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību
nodrošināšanai;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
7.2. Gājēju aizsargnorobeţojumu uzstādīšana
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 8.3.sadaļu, papildinot ar:
skatīt ras.lapu CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
7.3. Apzaļumošana
Ievērot CS 2010 7.nodaļas 8.7.sadaļu, papildinot ar:
darbs ietver plastmasas aizsargšūnu Ritter vai analogas pildītas ar melnzemi un zāles
sēklām būvniecību;
skatīt ras.lapas CD-02 „Tramvaju pieturas plāns, vertikālais plānojums, segumu plāns un
griezumi‖;
darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaľo ar
Būvinţenieri;
būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts‖.
Zālienšūnas raksturojums:
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Sešstūrainā struktūra nodrošina ideālu stabilitāti (ieauguša seguma nestspēja ir vismaz 100
tonnas uz m2);
1) Šūnu konstrukcija nodrošina zāles sakľu savstarpēju saaugšanu;
2) Apakšējie caurumi nodrošina efektīvu ūdens novadīšanu, velēnas vēdināšanu un barošanu;
3) Zālienu šūnas nedeformējas pie temperatūras svārstībām, to nodrošina atvērumi malējā šūnu
rindā;
4) Izgatavotas no HP-PE (augsta spiediena polietilēna) materiāla, izturīgas pret UV starojumu;
5) Enkurojums ar āķiem nodrošina pret šūnu plākšľu nobīdīšanos;
6) Atvērumi pamatnē ir paredzēti, lai šūnas nedeformētos pie temperatūras svārstībām.
Zālienšūnas no ekoloģiskā viedokļa:
klājumā 90% aizľem zāle;
nodrošina platībai labu filtrāciju;
aizsargā substrātu pret sablīvēšanos;
saderīgs ar apkārtējo vidi, izturīgs pret laika apstākļu svārstībām;
parasti neredzams pēc zāliena saaugšanas Raţo no reciklēta, attīrīta polietilēna
Zālienšūnas var pārstrādāt atkārtoti;
atvērumi šūnu pamatnē starp atsevišķām šūnām vienlaicīgi nodrošina pa šiem
caurumiem labu barības vielu apmaiľu un virsmas drenāţu .
daudzgadīgs un izturīgs zāliens. Strauji izveido zaļu zelmeni, biezu un izturīgu
velēnu.
Sastāvs:
sarkanā auzene 40 %
pļavas auzene 30 %
ganību airene 25 %
pļavas skarene 5 %
Maisījuma izsējas norma: 15 – 20 g/m2
2. Augsnes mehāniskais sastāvs: melnzeme bez kūdras piemaisījumiem.
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10.SĒJUMA ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’
,,A’’ daļai
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums:
TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS
RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Nr.p.k.

Objekta Nr.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

1.

1

TRAMVAJU SLIEŢU CEĻI UN KONTAKTTĪKLS

2.

2

CEĻU DAĻAS DARBI

3.

3

SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS

Objekta izmaksas
(Ls)

Objekta nosaukums

Kopā

PVN 22%

Sastādīja : ___________________
SertifikātaNr.________________
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Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1
TRAMVAJU SLIEŢU CEĻŠ
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: TRAMVAJU SLIEŢU CEĻI UN KONTAKTTĪKLS
Objekta nosaukums: TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācījām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZEMES KLĀTNE
Grunts izgriešana
Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un
blīvēšana
SLIEŢU CEĻA VIRSBŪVE
Slieţu ceļa no T62 tipa sliedes uz koku gulšľu
demontāţa
Pārmiju R-30 demontāţa
Divu slieţu ceļu no 60Ri2 tipa sliedes uz ozolu koku
gulšľi ar epīru 1680 gab./km ielikšana, (aizpildot šuve 3
- 5 mm biezumā, skat.ras. lapā TSC-4, mezgls 1)
Sliedes 60Ri2 tipa ℓ-15,0m
Ozola gulšľi ar stiprinājumiem (skat.ras.lapā TSC-4)
Automātisko pārmiju R-30 tipa ielikšana
Parasto pārmiju R-30 tipa ielikšana
Pārmiju apsildes komplekts automātiskām pārmijām
Nekustīgo slieţu ceļu krustojuma ielikšana R-30 tipa

12.

Slieţu ceļu un pārmiju balastēšana ar šķembu balastu

13.
14.

Ūdens novākšana no pārmiju mezgliem
Slieţu ceļu konstrukciju ar šķēršsaitēm montāţa

15.

Speciālo gumijas paliktľu likšana pie tramvaju sliedēm

1.
2.

3.
4.
5.
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Daudzums

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

Kods, tāmes Nr.

Nr.p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

m3

8640

m3

2200

m

6300

kompl.

6

m

6230

t
gab.
kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

746
10470
3
3
3
2

m3

5500

kompl.
kompl.
kompl.

1
1
1

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

16.

17.
18.

19.

Elektrometināšanas darbu veikšana slieţu savienojuma
vietās, vienlaicīgi paredzot starpceļu elektriskos
savienojumus un pārmiju apeju elektriskos savienojumus
Tramvaja kustības organizācijas būvdarbu laikā (5
posmi)
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (5 posmi)
KRUSTOJUMI
Slieţu ceļa krustojums no saliekamām dzelzsbetona
plātnēm
VIESTURA IELA
Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā ar
"Rīgas tilti" vai analogām tehnoloģijām (C35/45
h=18cm)

kompl.
2
kompl.

2

kompl.

2

m2

140,64

20.
21.
22.
23.

Asfaltbetona AC8surf virskārtas izbūve, h=4cm
Hidroizolācijas kārtas izbūve h=1.5cm (rās. TSC 4-2)
Monolīta dzelzsbetonplātnes izbūve h=20cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

m2
m2
m2
m3

140,64
140,64
140,64
36,92

24.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

140,64

25.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
VALKAS IELA

m3

44,30

26.

Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā. ar
"Rīgas tilti" vai analoga tehnoloģijām (C35/45 h=18cm)

m2

105,5

27.
28.
29.
30.

Asfaltbetona AC8surf virskārtas izbūve, h=4cm
Hidroizolācijas kārtas izbūve h=1.5cm (rās. TSC 4-2)
Monolīta dzelzsbetonplātnes izbūve h=20cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

m2
m2
m2
m3

105,5
105,5
140,64
27,69

31.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

105,5

32.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
JELGAVAS IELA

m3

33,23

33.

Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā. ar
"Rīgas tilti" vai analoga tehnoloģijām (C35/45 h=18cm)

m2

87,9

34.
35.
36.
37.

Asfaltbetona AC8surf virskārtas izbūve, h=4cm
Hidroizolācijas kartas izbūve h=1.5cm (rās. TSC 4-2)
Monolīta dzelzsbetonplātnes izbūve h=20cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

m2
m2
m2
m3

87,9
87,9
140,64
23,07

38.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

87,9

39.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
Slieţu ceļa krustojums no saliekamām plātnēm ar
polimērmodificētu asfaltbetona segumu
PUMPURA IELA
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificēts)

m3

27,69

m2

103,8

41.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve, h=6cm

m2

103,8

42.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve, h=10cm

m2

103,8

40.
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44.
45.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm ar
sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai pēc
analogas
Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

46.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

43.

m2

70,2

m3
m3

3,51
8,4

m2

103,8

3

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
KAUĽAS IELA
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificēts)

m

32,70

m2

103,8

49.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm

m2

103,8

50.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve , h=10cm

m2

103,8

m2

70,2

m3
m3

3,51
8,4

47.
48.

52.
53.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm ar
sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai pēc
analogas
Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

54.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

103,8

55.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
VENTSPILS IELA
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificēts)

m3

32,70

m2

138,4

57.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve, h=6cm

m2

138,4

58.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve , h=10cm

m2

138,4

59.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm
ar sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai
pēc analogas

m2

93,6

60.
61.

Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

m3
m3

4,68
11,2

62.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

138,4

63.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
DOBELES IELA
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificets)

m3

43,60

m2

103,8

65.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm

m2

103,8

66.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve , h=10cm

m2

103,8

m2

70,2

m3
m3

3,51
8,4

51.

56.

64.

68.
69.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm ar
sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai pēc
analogas
Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

70.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

103,8

71.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
TUKUMA IELA

m3

32,70

67.
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72.

Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificēts)

m2

103,8

73.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm

m2

103,8

74.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve , h=10cm

m2

103,8

75.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm ar
sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai pēc
analogas

m2

70,2

76.

Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm

m3

3,51

77.
78.

Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm
Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m3
m2

8,4
103,8

79.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm

m3

32,70

m2

103,8

80.

LIEPĀJAS IELA
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificets)

81.

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm

m2

103,8

82.

Asfaltbetona AC32base/bin apakškārtas izbūve , h=10cm

m2

103,8

m2

70,2

m3
m3

3,51
8,4

84.
85.

Saliekamas dzelzsbetona plātnes ierīkošana h=20cm ar
sliedes stiprinājumiem pēc "Šedras" tehnoloģijas vai pēc
analogas
Šķembu (fr.2-8mm) kārtas izbūve, h=5cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=25cm

86.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

103,8

87.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm

m3

32,70

88.
89.

Slieţu ceļa šķērsojums no saliekamām gumijas
plātnēm
GRODĽAS IELA
Gumiju plātľu izbūve h=21cm
Šķembu (fr.25-45mm) kārtas izbūve, h=30cm

m2
m3

93,6
42

90.

Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

m2

140

91.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm

m3

44,10

83.

Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2
TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA IZBŪVE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: TRAMVAJU SLIEŢU CEĻI UN KONTAKTTĪKLS
Objekta nosaukums: TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS I. Kārta
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī
Komentārs : Būvuzľēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Materiāli
Caurules 2" aptvere pie staba traversa
Izlīdzinātājs
Stiklšķiedras izolators
Tērauda kabelis 35
Bandāţas skava (3 gab.)
Bandāţas lente (5 m)
Turošais āķis
Staba izolējošais traverss 3,5 - 8 m
Cietā piekare
Izlīdzinātājs
Izolatora aptvere
Spaile T6
Plastmasas aizsardzības cilpa
Vadu cilindrs 4,2
Savienojošais cilindrs 35 mm2
Sešstūra uzgrieznis М16
Cinkota stieple 4,2
Elektriskā pārmija (apsildes kompl.)
Stabs, cinkots 10/5.0 (L=11,1m)
Stabs, cinkots 10/13.0 (L=11,1m)
Pamats, betonēts
Darbu apjomi
Cauruļu staba montāţa betona pamatā
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Daudzums

22.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

gab.
gab.
gab.
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
kg.
gab.
gab.
gab.
gab.

821
166
157
430
156
83
157
157
166
166
157
332
664
664
332
157
25
2
81
5
86

gab.

86

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Staba aptveres (bandāţas) montāţa
Vadtura montāţa
Izolētā turvada montāţa
Būvatļaujas saľemšana kontakttīklu nomainīšanai
Rakšanas atļaujas saľemšana
Ģeodēziskā kontrolkartēšana
Izpilddokumentācijas izstrāde
Kontakttīklu mērījumu veikšana
Transporta un gājēju kustības organizēšana
Objekta sagatavošana komisijas pieľemšanai
Comissioning
Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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gab.
gab.
gab.
objekts
objekts
m
objekts
objekts
diena
objekts
kompl.
Ls

86
157
157
1
1
3135
1

1
1

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:

CEĻU DAĻAS DARBI
TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS
LĪDZ VALKAS IELAI PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS
TRAMVAJU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA"
IETVAROS
18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)

Par kopējo summu, Ls ___________________
Kopējā darbietilpība, c/h ______________________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Kopā
Virsizdevumi _%
Peļņa _%
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
PAVISAM KOPĀ

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Darbietilpība (c/h)

2-4

Mehānismi (Ls)

4.

SAGATAVOŠANAS DARBI
ZEMES KLĀTNE
SEGAS IZBŪVE
APRĪKOJUMS,
LABIEKĀRTOŠANA UN TĪKLU
AIZSARDZĪBA

Materiāli (Ls)

2-1
2-2
2-3

Darba veids vai konstruktīvā
elementa nosaukums

Tai skaitā
Darba alga (Ls)

Kods, tāmes Nr.

1.
2.
3.

Tāmes izmaksas Ls

Nr.p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1
SAGATAVOŠANAS DARBI
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: CEĻU DAĻAS DARBI
Objekta nosaukums:TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem
un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nospraušana
Asfalta seguma frēzēšana
Ēku pamatu apstrāde ar krāsotas hidroizolācijas
materiālu
Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana un
aizvešana uz atbērtni
Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana un
aizvešana uz atbērtni platformām
Cementbetona plātľu un bruģakmens segas
konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz
atbērtni
Cementbetona plātľu un bruģakmens segas
konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz
atbērtni
Grants seguma nojaukšana nobrauktuvēs
Betona bruģakmens segas konstrukcijas
nojaukšana un aizvešana uz atbērtni ietvēm
Atbalstsienu demontāţa un aizvešana uz atbērtni
Brauktuves betona apmales BR100.30.15
nojaukšana
Ietves betona apmales BR100.20.08 nojaukšana
Ceļa zīmju un balstu demontāţa
Pieturās esošo paviljonu demontāţa un
sagatavošana otrkārtējai uzstādīšanai
Stenda un mazas arhitektūras formas demontāţa
(soliľi, atkrituma urnas, gājēju barjeras utt.) un
aizvešana uz atbērtni
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Daudzums

3.

Darba veids vai konstruktīvā elementa
nosaukums

Mērvienība

1.
2.

Kods,
tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

km
m2

3,1
173

m2

50

m2

3805

m2

1855

m2

1122

m2

1275

m2

480

m2

50

m2

8

m

250

m
gab.

60
17

gab.

16

gab.

40

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

16.

Būvdarbu mobilizācija

kompl.
Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

1

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-2
ZEMES KLĀTNE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: CEĻU DAĻAS DARBI
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS I. Kārta
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem
un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Daudzums

1.

Augsnes noľemšana un aizvešana uz atbērtni un
izlīdzināšana, hvid=10cm

m2

1500

2.

Zemes klātnes uzbēruma izbūve

m3

120

Nr.p.k.

Mērvienība

Kods, tāmes Nr.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-3
SEGUMA IZBŪVE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: CEĻU DAĻAS DARBI
Objekta nosaukums:TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS I.kārta
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Daudzums

1.

Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (pelēks)

m2

5493

2.

Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (dzeltens)

m2

322

3.

Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (sarkans)

m2

910

4.

Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (zaļš)

m2

322

2

Nr.p.k.

Mērvienība

Kods, tāmes Nr.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

TRAMVAJU ZONA

5.

Laukakmens seguma virskārtas izbūve, d10-15cm

m

522

6.

Plastmasas aizsargšūnas Ritter vai analogas pildītas ar
melnzemi un zāles sēklām, h=4,5cm

m2

5725

7.

Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm

m2

7050

8.

Šķembu izsiju kārtas izbūve zem laukakmeľiem, h=10cm

m2

522

9.

Šķembu (fr.25-45mm) apakškārtas izbūve, hmin=10cm

m2

7050

10.

Noblietēto šķembu kārtas (fr.25-40mm) apakškārtas
izbūve zem aizsargšūnām, sajauktas ar auglīgu melnzemi,
hmin=10cm

m2

5725

11.
12.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=10cm
Ģeoreţģa Secugrid 80/80 vai analoga uzklāšana

m3
m2

575
13300

13.

Atdaloša drenējošā tekstila NW7 vai analoga uzklāšana

m2

5725

45

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

4.

NOBRAUKTUVES, GĀJĒJU PĀREJAS UN
KRUSTOJUMI
Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm
Betona bruģakmens apstrādāta ar granīta šķembām
virskārtas izbūve, h=8cm (pelēks)
Betona bruģakmens apstrādāta ar granīta šķembām
virskārtas izbūve, h=8cm (sarkans)
Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm

5.

Šķembu (fr.25-45mm) apakškārtas izbūve, hmin=10cm

m2

116

m2

198

m2

158

m2

472

m2

472

3

m
m2

48
472

m2

1480

m2
m2

60
225

m2

250

Prizmas viļľotas vai analoga virskārtas izbūve
Prizmas pumpainas vai analoga stūra elementa izbūve
(pelēks)

m2

105

m2

3

7.

Prizmas pumpainas vai analoga virskārtas izbūve (pelēks)

m2

5

8.

Prizmas pumpainas vai analoga virskārtas izbūve (oranţs)

m2

180

9.

Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm
Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve,
h=15cm
Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve,
h=21cm
Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm
Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm
SEGUMS SAVIENOJUMA VIETĀS
Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h=4cm
(polimērmodificēts)

m2

2030

m2

1775

m2

388

m3
m3

535
175

m2

173

Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm

m2

173

1.
2.
3.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
1.
2.

Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=10cm
Ģeoreţģa Secugrid 80/80 vai analoga uzklāšana
PLATFORMAS UN PIEEJAS
Betona bruģakmens apstrādāta ar granīta šķembām
virskārtas izbūve, h=6cm
Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=6cm
Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm
Betona bruģakmens apstrādāta ar granīta šķembām
virskārtas izbūve, h=8cm (pelēks)

3

3.

Šķembu (fr.25-45mm) apakškārtas izbūve, hvid=33cm
APMALES UN KONSTRUKCIJAS

m

67

1.

Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm

m2

1200

2.

Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm

m2

4220

3.

Apmales 100x70x20 izbūve uz betona C16/20 pamata
Brauktuves apmales 100x22x15 izbūve uz betona C16/20
pamata

m

775

m

182

5.

Apmales 100x20x08 izbūve uz betona C16/20 pamata

m

4950

6.

Gājēju aizsargnorobeţojuma uzstādīšana

m

177

4.

Kopā :

46

Ls

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Darbu apjomu saraksts Nr. 2-4
APRĪKOJUMS, LABIEKĀRTOŠANA UN TĪKLU AIZSARDZĪBA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: CEĻU DAĻAS DARBI
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________

4.
5.
6.

Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diametrs 69 mm)
uzstādīšana uz betona C12/15 pamata
Ceļa zīmes vairogs Nr.534
Ceļa zīmes vairogs Nr.535
Sabiedriskā transporta kustības saraksta uzstādīšana (metāla
plāksne ar laminētu nomaināmu kustības sarakstu)
Tramvaja pieturas paviljona ar soliľu uzstādīšana (I tips)
Tramvaja pieturas paviljona ar soliľu uzstādīšana (II tips)

Daudzums

2.
3.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

gab.

17

gab.
gab.

6
28

gab.

17

gab.

9

gab.

5

7.

Solu uzstādīšana

gab.

24

8.

Tramvaja pieturas atkritumu urnu uzstādīšana

gab.

29

gab.

28

gab.

30

10.

Aku vāku regulēšana (hvid=0,5m) (pēc nepieciešamības
nomainīt uz peldošā tipa
Paviljona reklāmas pieslēgšana pie esošiem EL tīkliem

11.

Aizsargāt esošo kabeli ar aizsargčaulām

m

1090

12.

Aizsargāt esošo kabeli ar aizsargčaulām D100

m

350

gab.

5

9

Saglabāt elektriskās drenāţas kontaktsavienojumu pie
projekta sliedēm priekš gāzesvada aizsardzības pret
elektrisko koroziju
Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja _________________
Sertifikāta Nr. ________________
13.

48

Ls

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums:

SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS

Objekta nosaukums:

TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS
LĪDZ VALKAS IELAI PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS
TRAMVAJU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA"
IETVAROS

Objekta adrese:

18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)

Par kopējo summu, Ls ___________________
Kopējā darbietilpība, c/h. ____________________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

2.

3-2

PRETKOROZIJAS IZOLĀCIJA ESOŠAJĀM
MAĢISTRĀLĒM Ū D400

3.

3-3

LIETUSŪDEĽU KANALIZĀCIJA K2

4.

3-4

ELEKTROAPGĀDE

5.

3-5

ELEKTROĶĪMISKĀ AIZSARDZĪBA

6.

3-6

ŪKT ELEKTROĶĪMISKĀ AIZSARDZĪBA
Kopā
Virsizdevumi _%
Peļņa _%
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
PAVISAM KOPĀ

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Mehānismi (Ls)

ĀRĒJAIS ŪDENSVADS Ū1

Materiāli (Ls)

3-1

Darba alga (Ls)

Kods, tāmes Nr.

1.

Darba veids vai konstruktīvā elementa
nosaukums

Tāmes izmaksas
(Ls)

Nr.p.k.

Tai skaitā

Darbietilpība (c/h)

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-1
ĀRĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
Objekta nosaukums:TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Daudzums

1.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 225,
SDR17, PE100 dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

4,3

2.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 225,
SDR17, PE100 dziļumā līdz 3.0m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

3

3.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 110,
SDR17, PE100 dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

395

4.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 110,
SDR17, PE100 dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

181

5.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 110,
SDR17, PE100 dziļumā līdz 3.0m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

17

6.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 63,
SDR11, PE100 dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

40

7.

Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De 32,
SDR11, PE100 dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī) (tranšeja
T-1; ŪKT-12)

m

78

8.

Čaulas izbūve no PVC caurulēm De/Di 400/382.4, klases
SN8(T8) dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)

m

7

Nr. p.k.

Mērvienība

Kods, tāmes Nr.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

50

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Čaulas izbūve no PVC caurulēm De/Di 315/296.6, klases
SN8(T8) dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)
Čaulas izbūve no PVC caurulēm De/Di 315/296.6, klases
SN8(T8) dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī)
Čaulas izbūve no PVC caurulēm De/Di 315/296.6, klases
SN8(T8) dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)
Čaulas izbūve no PVC caurulēm De/Di 250/237.6, klases
SN8(T8) dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī)
Ūdensvada akas Dn1500 izbūve no saliekamā
dzelzsbetona elementiem ar izbūves dziļumu līdz 3.0
(sausās gruntīs) ar smagā tipa vāku
Ūdensvada akas Dn1500 izbūve no saliekamā
dzelzsbetona elementiem ar izbūves dziļumu līdz 2.5
(sausās gruntīs) ar smagā tipa vāku
Atloku trejgabals DN200/100 DCI
Atloku trejgabals DN100 DCI
Atloku trejgabals DN110/63 PE
Atloku krustgabals DN200 DCI
Atloku aizbīdnis DN200
Atloku aizbīdnis DN100
Ventilis DCI/PE De63 ar vītľu savienojumu
Ventilis DCI/PE De32 ar vītľu savienojumu
DCI veidgabals cauruļu enkurošanai DN200
PE veidgabls cauruļu enkurošanai De110
Noslēgs De110 PE
Atloku īscaurule De200 DCI
Atloku īscaurule De110 PE
Atloku adapters DN100 DCI/PE
Pāreja DN200/100 DCI
Uzmavu līknis 25° DN200 DCI
Uzmavu līknis 12° DN200 DCI
Sedlu uzmava De110/1‖
Betona atbalsts
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D100
dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D200
dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D100
dziļumā līdz 2.0m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D200
dziļumā līdz 3.0m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D50 dziļumā
līdz 2.5m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D32 dziļumā
līdz 2.5m (sausā gruntī)
Pieslēgums pie esošajiem ūdensvada tīkliem D200
dziļumā līdz 2.5m (sausā gruntī)
Komunikāciju šķērsojums (zem projektējamās caurules
K2 D<=300mm)
Komunikāciju šķērsojums (zem esošās caurules K1
D>=300mm)
Komunikāciju šķērsojums (zem esošā kabeļa)
Bronzas pāreja ar vītni Dn63
Bronzas pāreja ar vītni Dn32

51

m

7

m

87

m

10,3

m

78

kpl.

4

kpl

1

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

2
2
5
1
6
9
5
9
9
8
2
6
6
7
2
1
1
9
7

vieta

1

vieta

2

vieta

1

vieta

3

vieta

1

vieta

1

vieta

1

vieta

2

vieta

3

vieta
gab.
gab.

11
5
9

46.
47.
48.
49.
50.

Bronzas ieliktnis Dn63
Bronzas ieliktnis Dn32
Tranšejas rakšana
Izraktās grunts izvešana no tranšejas
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15 m un
cauruļvada apbērums
h=0,15 m

51.

Tranšejas aizbēršana

52.

Montāţas materiāli

gab.
gab.
m3
m3

5
9
5028
75,4

m3

75,4

m3

4952,
6
1

kompl.
Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-2
PRETKOROZIJAS IZOLĀCIJA ESOŠĀM MAĢISTRĀLĒM Ū D400
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI , SISTĒMAS.
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) ___________________________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

3.
4.
5.

T-1 tranšejas izbūve (h līdz 2.5m)
Īpaši pastiprinātas pretkorozijas izolācijas ar bitumagumijas vai bituma-polimēru mastiku izbūve esošajam
ūdensvadam D400
Asfalta seguma noľemšana un atjaunošana
Grunts seguma noľemšana un atjaunošana
Šķērsojumi:
- K2 kanalizācija
- spiediena kanalizācija
- kanalizācija
- vājstrāvu tīkli
- elektriskais kabelis
- siltumtrase
Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Daudzums

2.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

m

530

m

530

m²
m²

266,50
422,50

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
Ls

2
1
1
4
19
1

Vienības
izmaksas
(Ls)

Sum
ma
(Ls)

Darbu apjomu saraksts Nr. 3–3
LIETUSŪDEĽU KANALIZĀCIJA K2
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI , SISTĒMAS
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Daudzums

1.

Kanalizācijas izbūve no PP Ultra Rib2 caurulēm De 250,
klase T8 dziļumā līdz 1.5m (sausajā gruntī) (tranšeja T-1;
ŪKT-12)

m

181

2.

Kanalizācijas izbūve no PP Ultra Rib2 caurulēm De 200,
klase T8 dziļumā līdz 1.5m (sausajā gruntī) (tranšeja T-1;
ŪKT-12)

m

106

3.

Kanalizācijas izbūve no PVC šķidro atkritumu caurulēm (ar
ieliktľiem)
De 110 dziļumā līdz 2.0m (sausajā gruntī) (tranšeja T-2;
ŪKT-17)

m

10

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
kompl.

46
3
2
1
1
1
1

Nr. p.k.

Mērvienība

Kods, tāmes Nr.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Filtrējošie ieliktľi
Vakuumvārsts De250
Vakuumvārsts De200
PVC līknis 88.5° De160
PVC līknis 45°De110
PVC atzarojums 45°De160/110
PVC pāreja De160/110
Lietusūdeľu PEH skataka ar teleskopisko cauruli Dn560
dziļumā līdz 1.5m.
Peldošā tipa čuguna vāks 40 t
Lietusūdeľu PEH skataka ar teleskopisko cauruli Dn560
dziļumā līdz 1.5m ar reţģveida lūku
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9
kompl.
1

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

13.
14.

Lietusūdeľu PEH skataka Dn1000 TEGRA1000 dziļumā
līdz 2.0. Peldošā tipa čuguna vāks 40 t
Gūlijas PEH teleskopiskā caurule De400,ar nosēddaļu
h=650mm, tilpums 70l

kompl.

1

kompl.

14

15.

Pieslēgums pie esošajiem K1 kanalizācijas tīkliem D250D750dziļumā līdz 2.0m (sausajā gruntī)

vieta

5

16.

Pieslēgums pie esošajiem K2 kanalizācijas tīkliem D200D250 dziļumā līdz 2.0m (sausajā gruntī)

vieta

3

17.

Pieslēgums pie esošajiem K2 kanalizācijas tīkliem D200D250 dziļumā līdz 2.0m (sausajā gruntī)

vieta

3

vieta

3

vieta

6

vieta

9

vieta

2

vieta

1

vieta
vieta
gab.

20
8
11

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Komunikāciju šķērsojums
(virs projektējamās caurules Ū1 D≤300mm)
Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules Ū
D≥300mm)
Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules Ū
D<300mm)
Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules K
D≥300mm)
Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules K
D<300mm)
Komunikāciju šķērsojums (zem esošā el.kabeļa)
Komunikāciju šķērsojums (zem esošā tel.kabeļa)
Betona atbalsts

26

PVC aizsarguzmava uz De200, ar smilšotu virsmu
polipropilēna DW cauruļu šķērsojumam ar aku no
dzelzsbetona elementiem

gab.

3

27.

PVC aizsarguzmava uz De250, ar smilšotu virsmu
polipropilēna DW cauruļu šķērsojumam ar aku no
dzelzsbetona elementiem

gab.

4

28.
29.

Tranšejas rakšana
Izraktās grunts izvešana no tranšejas

m3
m3

564
31,2

30.

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15 m un
cauruļvada apbērums h=0,15 m

m3

31,2

31.

Tranšejas aizbēršana

m3

532,8

32.

Montāţas materiāli

kompl.

1

Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-4
ELEKTROAPGĀDE
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI UN SISTĒMAS
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEMONTĀŢAS DARBI
Kontakttīklu pieslēgumu sadaļľu demontāţa
Kontakttīklu barojošo kabeļu demontāţa
MONTĀŢAS DARBI
Kabeļu sadalnes kontakttīklu pieslēgšanai KS
Spēka kabeļi CU NYY-O (1+300mm2) guldāmi zemē
tranšejās
CU kabeļu 300 mm2 galu apdares un kabeļkurpes
Kabeļu PVC aizsargcaurule
Kabeļu aizsarglenta
Brīdinājuma lenta (100m)
Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim
Kopā :

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Daudzums

1.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.
2.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

kompl.
m

6
950

gab.

5

m

1279

gab.
m
m
gab.
m
Ls

16
280
1000
12
1279

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-5
ELEKTROĶĪMISKĀ AIZSARDZĪBA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI UN SISTĒMAS
Objekta nosaukums: TRAMVAJU LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

3.
4.
5.
6.

Daudzums

2.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Tranšeju sagatavošana 1 kabelim vidēji smagā gruntī līdz
1m dziļumā

m

40

m

30

gab.
gab.
gab.

2
14
4

gab.

26

Tranšeju sagatavošana 1 kabelim + apaļā stieple vidēji
smagās gruntīs 1m dziļumā/ kabeļā + stieples likšana
tranšējā
Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam
Kabeļu pievienošana pie kontaktplates
Kabeļa pāreja cauri siltumtrases sienai/noblīvēšana
Kabeļa pievienošana pie siltumtrases cauruļvada,
pievienošanas vietu izolēšana

7.

Kabeļa pievienošana pie tramvaju tīklu "-" kopnei skapī

gab.

1

8.
9.
10.

Kabeļa pievienošana pie tramvaju tīklu sliedēm
Ceļa asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana
Zāliena atjaunošana
Siltumtrašu kanāla kontroles atvēršana ~līdz 4m
atjaunošanas un hidroizolēšanas darbi

gab.
m2
m2

1
40
80

kompl.

2

kompl.

2

kompl.

2

kompl.

1

kompl.

1

11.
12.
13.
14.
15.

Skapja pamatnes MP uzstādīšana
Skapis drenāţas iekārtam (1006x850x500) KSS,
uzstādīšana
Polarizācijas drenāţas iekārta, Imax = 500A (DP-500)
Polarizācijas drenāţas iekārta, Imax = 500A (DP-500),
pastiprinātas darbības
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Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

16.
17.

Kabeļu kanālu profils (55x62mm), l=850
Montāţas līstes skapī l=1000mm

gab.
gab.

6
4

18.

Vara-sulfāta salīdzināšanas mērelektrods komplektā ar
potenciāla devēju un savienojumu kabeļiem l=3m (MS-2)

gab.

2

gab.
kg
kg
m3
m3
m3
gab.
kg
gab.

1
3,33
4,53
0,05
0,03
0,05
1
2,42
2

m

30

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kontakta ietaise kapē (K1)
Kape D310 - standarta izstrādājums
Stiegrojums - D6, St3 VST380 (VST 5781),15m
Stiegrojums - D8, St3 VST380 (VST 5781),15m
B10 klases betons
Grants
Šķembas
Elektrotekstolita plāksne - 90x60x8
Leľķtērauds (cinkots) 40x40x4, l~1m, 1gab.
Kārba IP65 ar elektrotekstolīta plāksni un spailēm
Kabelis ar vara dzīslām(NYY-J-2x2.5mm2) 0.6/1.0kV
PVH izolācija ieguldīšanai zemē

29.

Kabelis ar vara dzīslām (NYY-J-1x70mm2) 0.6/1.0kV
PVH izolācija ieguldīšanai zemē

m

120

30.

Kabelis ar vara dzīslām (Cu-3x25mm2) 0.6/1.0kV, PVH
izolācija, korozijas un vibrācijas izturīgs, ieguldīšanai
zemē

m

20

31.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 3-dzīslu kabeļiem ar PVH
izolāciju, šķ.gr.3x25mm2

gab.

8

32.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 1- dzīslas kabeļiem ar PVH
izolāciju, šķ.gr.1x70mm2

gab.

36

33.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 3-dzīslu kabeļiem ar PVH
izolāciju, šķ.gr.3x25mm2

gab.

16

34.

Ārtipa termonosēdināmā savienojuma uzmava 1-dzīslas
kabeļiem ar PVH izolāciju, šķ.,gr. (1.5-6)mm2

gab.

2

35.

Hermetizējoša un tukšumu aizpildoša lenta, platums =
25mm, biez.=2mm, gar.=1.5m

gab.

10

36.

Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslas kabelim
aizsargcaurulē, caurules iekš. D=45.6mm, kabeļa
D=20mm (RDSS-60)

gab.

4

37.

Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslas kabelim
aizsargcaurulē, caurumu iekš, D~85mm, kabeļa D=50mm
(RDSS-100)

gab.

4

kompl.

26

gab.
gab.

26
26

gab.

26

m

10

38.
39.
40.
41.

Kabeļu pievienojuma kontaktvietas izolēšanas materiālu
komplekts (Kebu GW, Kebusol-B)
Stūrenis (sloksne 4x25x135)
Uzgalis 35/10
Bultskrūve M10x30, C35/Uzgrieznis M10,C35
2gab./Paplāksne St.37 2gab.
Pretkorozijas un siltumizolācijas slāņu sastāvs kabeļu
pievienojumu vietām pie cauruļvadiem un
siltumtrases kanāla kontroles atvēršanas vietām

42.

Izols 5-6mm - pretkorozijas slānis (divas kārtas izola
GOST1029-79, līmēts ar auksto izola mastiku MRB-H-T
15, šuvju pārlaidums 30-40mm) Dn300
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Izols 5-6mm - pretkorozijas slānis (divas kārtas izola
GOST1029-79, līmēts ar auksto izola mastiku MRB-H-T
15, šuvju pārlaidums 30-40mm) Dn500
Praimers DN300
Praimers DN500
Izolācija no minerālvates čaulām RV-E, SFS3976E K5.1
DN 500
Izolācija no minerālvates čaulām RV-AE, PV-AET
SFS3976E K5.1 DN 300
Zemējuma stienis (cinkota tērauda), (viens zemētājs
l=6,0m sastāv no 4 zem, stieľiem l=1.5, Dn=20mm)
Stieľu galviľa (Dn=20mm)
Stieľu uzgalis (Dn=20mm)
Apaļā stieple (cinkota tērauda) Dn=10mm
Savienojumu spaile: stienis/stieple

m

5

m
m

10
5

m

5

m

10

m

32

gab.
gab.
m
gab.

8
8
50
8

53.

Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurules 750N
(dārēj.-50mm)

m

20

54.

Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurulēes 750N
(dārēj.-110mm)

m

60

55.
56.

Līkums aizsargcaurulei (Dn110)
Līkums aizsargcaurulei (Dn40)

gab.
gab.

8
4

57.

Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=40mm

m

6

58.

Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=25mm

m

8

59.
60.
61.
62.
63.

Marķēšanas lenta guldīšanai zemē
Kabeļa aizsardzības profils (L125/50)
Māls
Smiltis
Montāţas materiāli

m
m
m3
m3
kompl.

80
10
0,02
7
1

Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Ls

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-6
ŪKT ELEKTROĶĪMISKĀ AIZSARDZĪBA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI , SISTĒMAS
Objekta nosaukums: TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ
VALKAS
IELAI
PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS TRAMVAJU TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" IETVAROS
Būves adrese: 18.Novembra iela (posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī)
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem
un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

EK.IS-10, EK.IS-11
Tranšeju sagatavošana 1 kabelim vidēji smagās gruntīs
līdz 1m dziļumā
Tranšeju sagatavošana 1 kabelim + apaļās stieplei
vidēji smagās gruntīs 1m dziļumā/ kabeļā + stieples
likšana tranšējā
Bedres rakšana un aizbēršana skapja pamatam
Kabeļu pievienošana pie kontaktplates
Kabeļa pārēja cauri siltuma trases sienu/noblīvēšana
Kabeļa pievienošana pie siltuma trases cauruļvada,
pievienošanas vietu izolēšana
Kabeļā pievienošana pie tramvaju tīklu "-" kopnei
skapī
Kabeļa pievienošanas pie tramvaju tīklu sliedēm
Ceļa asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana
Zāliena atjaunošana
Siltumtrašu kanāla kontroles atvēršana ~līdz 4m
atjaunošanas un hidroizolēšanas darbi 10m2,
pretkorozijas un siltumizolācijas slāľi ~4 g.m, DN300,
hidroizolācijas materiālu komplekts
~ 4 g.m.
kanālam
Skapja pamatnes MP uzstādīšana
Skapis drenāţas iekārtām (1006x850x500) KSS,
uzstādīšana
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Daudzums

2.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

1.

Kods, tāmes Nr.

Nr. p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

m

40

m

30

gab.
gab.
gab.

2
14
4

gab.

26

gab.

1

gab.

1
20
80

m2
m2

kompl.

kompl.
kompl.

2

2
2

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Polarizācijas drenāţas iekārta, Imax = 500A (DP-500)
Kabeļu kanālu profils (55x62mm), l=850
Montāţas līstes skapī l=1000mm
Vara-sulfāta salīdzināšanas mērelektrods komplektā ar
potenciāla devēju un savienojumu kabeļiem l=3m (MS2)
Kontakta ietaise kapē (K1)
Kape D310 - standarta izstrādājums
Stiegrojums - D6, St3 VST380 (VST 5781),15m
Stiegrojums - D8, St3 VST380 (VST 5781),8m
B10 klases betons
Grants
Šķembas
Elektrotekstolita plāksne - 90x60x8
Leľķtērauds (cinkots) 40x40x4, l~1m, 1gb.
Kārba IP65 ar elektrotekstolīta plāksni un spailēm
Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
iegudīšanai zemē (NYY-J-2x2.5mm2)

kompl.
gab.
gab.

2
6
4

gab.

2

gab.
kg
kg
m3
m3
m3
gab.
kg
gab.

1
3,33
3,16
0,05
0,03
0,05
1
2,42
2

m

30

29.

Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
iegudīšanai zemē (NYY-J-1x70mm2)

m

120

30.

Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
korozij- un vibrācijas izturīgs, iegulīšanai zemē (…Cu3x25mm2)

m

20

31.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 3-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.3x25mm2

gab.

8

32.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 1-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.70mm2

gab.

36

33.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 2-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.3x25mm2

gab.

16

34.

Ārtipa termonosēdināmā savienojuma uzmava 1-dzīslu
kabeļiem ar PVH izolāciju, šķ.,gr. (1.5-6)mm2

gab.

2

35.

Hermetizējoša un tukšumu aizpildoša lenta, platums =
25mm, biez.=2mm, gar.=1.5m

gab.

10

36.

Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslu kabelim
aizsargcaurulē, caurules iekš. D=45.6mm, kabeļa
D=20mm (RDSS-60)

gab.

4

37.

Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslu kabelim
aizsargcaurulē, caurumu iekš, D~85mm, kabeļa
D=50mm (RDSS-100)

gab.

4

kompl.

26

gab.
gab.

26
26

gab.

26

38.
39.
40.
41.

Kabeļu pievienojuma kontaktvietas izolēšanas
materiālu komplekts (Kebu GW, Kebusol-B)
Stūrenis (sloksne 4x25x135)
Uzgalis 35/10
Bultskrūve M10x30, C35/Uzgriezienis M10,C35
2gb./Paplāksne St.37 2gb.
Pretkorozijas un siltumizolācijas slāľu sastāvs kabeļu
pievienojumu vietām pie cauruļvadām un siltumtrases
kanāla kontroles atvēršanas vietām

42.

Izols 5-6mm - pretkorozijas slānis (divas kārtas izola
GOST1029-79, limēts ar auksto izola mastiku MRB-HT 15, šuvju pārlaidums 30-40mm) Dn300

m

10

43.

Izols 5-6mm - pretkorozijas slānis (divas kārtas izola
GOST1029-79, limēts ar auksto izola mastiku MRB-HT 15, šuvju pārlaidums 30-40mm) Dn500

m

5

61

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Praimers DN300
Praimers DN500
Izolācija no minerālvates čaulām RV-E, SFS3976E
K5.1 DN 500
Izolācija no minerālvates čaulām RV-AE, PV-AET
SFS3976E K5.1 DN 300
Hidroizolācijas, materiālu komplekts siltumtrašu
kanālu kontroles atvēršanas vietām
Zemējuma stienis (tērauds, cinkots), (viens zemētājs
l=6,0m sastāv no 4 zem, stieľiem l=1.5, Dn=20mm)
Stieľu galviľa (Dn=20mm)
Stieľu uzgalis (Dn=20mm)
Apaļās stieple (tērauds, cinkots) Dn=10mm
Savienojumu spaile: stienis/stieple
Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurulē 750N
(dārēj.-50mm)
Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurulē 750N
(dārēj.-110mm)
Līkums aizsargcaurulei (Dn110)
Līkums aizsargcaurulei (Dn40)

m
m

10
5

m

5

m

10

m

8

m

32

gab.
gab.
m
gab.

8
8
50
8

m

20

m

60

gab.
gab.

8
4

58.

Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=40mm

m

6

59.

Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=25mm

m

8

m
m
m3
m3

80
10
0,02
7

m

25

m

20

3.
4.

Marķēšanas lenta guldīšanas zemē
Kabeļa aizsardzības profilis (L125/50)
Māls
Smilts
EK.IS-17, EK.IS-18
Tranšeju sagatavošana 1 kabelim + apaļās stieplei
vidēji smagās gruntīs 1m dziļumā
Tranšeju sagatavošana 4 kabeļiem vidēji smagās
gruntīs līdz 1m dziļumā
Bedres rakšana un aizbēršana skapja pamatam
Kabeļu pievienošana pie kontaktplates

gab.
gab.

1
20

5.

Kabeļa pāreja cauri ūdensvada akas sienu/noblīvēšana

gab.

1

6.

Kabeļa pievienošana pie siltuma trases cauruļvada,
pievienošanas vietu izolēšana

gab.

26

gab.

12

gab.
m2
kompl.

1
15

60.
61.
62.
63.
1.
2.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Kabeļa pievienošana pie ūdensvada caurulēm,
pievienošanas vietu izolēšana (t.sk. garenpārvienojumu
uzstādīšana)
Kabeļa pievienošanas pie tramvaju tīklu sliedēm
Zāliena atjaunošana
Siltumtrašu kanāla kontroles atvēršana ~līdz 4m
atjaunošanas un hidroizolēšanas darbi 10m2,
pretkorozijas un siltumizolācijas slāľi ~4 g.m, DN300,
hidroizolācijas materiālu komplekts
~ 4 g.m.
kanālam
Skapja pamatnes MP uzstādīšana
Polarizācijas drenāţas iekārta, Imax = 500A (DP500)(polarizācijas potenciālu uzstādīšana aizsarg.
ūdensvada caurulē "Automātiskā" un "Rokas" reţīmos)
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2

kompl.
kompl.

1
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vara-sulfāta salīdzināšanas mērelektrods komplektā ar
potenciāla devēju un savienojumu kabeļiem l=3m (MS2)
Kontakta ietaise kapē (K1)
Kape D310 - standarta izstrādājums
Stiegrojums - D6, St3 VST380 (VST 5781),8m
Stiegrojums - D8, St3 VST380 (VST 5781),10m
B10 klases betons
Grants
Šķembas
Elektrotekstolita plāksne - 90x60x8
Leľķtērauds (cinkots) 40x40x4, l~1m, 1gb.
Kārba IP65 ar elektrotekstolīta plāksni un spailēm
Tērauda savienojumu kontaktplāksne (b=5mm)***
Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
iegudīšanai zemē (NYY-J-1x4mm2)
Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
iegudīšanai zemē (NYY-J-1x70mm2)
Kabelis ar vara dzislām, 0.6/1.0kV, PVH izolāc.,
korozij- un vibrācijas izturīgs, iegulīšanai zemē (…Cu3x25mm2)
Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 3-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.3x25mm2

gab.

2

gab.
kg
kg

gab.
kg
gab.
gab.

2
1,78
3,95
0,1
0,06
0,08
2
4,84
3
2

m

90

m

40

m

18

gab.

8

m3
m3
m3

29.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 1-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.70mm2

gab.

8

30.

Ārtipa apdare ar kabeļkurpēm 2-dzīslu kabeļiem ar
PVH izolāc., šķ.gr.2,5x4mm2

gab.

20

31.

Ārtipa termonosēdināmā savienojuma uzmava 1-dzīslu
kabeļiem ar PVH izolāciju, šķ.,gr. (1.5-6)mm2

gab.

2

gab.

5

gab.

1

gab.

1

kompl.

16

gab.
gab.

16
16

gab.

16

kompl.

7

m
m
m

10
10
10

m

10

m

16

gab.
gab.

4
4

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Hermetizējoša un tukšumu aizpildoša lenta, platums =
25mm, biez.=2mm, gar.=1.5m
Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslu kabelim
aizsargcaurulē, caurules iekš. D=45.6mm, kabeļa
D=20mm (RDSS-60)
Kabeļu ievadu noblīvēšanas sistēma 1-dzīslu kabelim
aizsargcaurulē, caurumu iekš, D~85mm, kabeļa
D=50mm
Kabeļu pievienojuma kontaktvietas izolēšanas
materiālu komplekts (Kebu GW, Kebusol-B)
Stūrenis (sloksne 4x25x135)
Uzgalis 35/10
Bultskrūve M10x30, C35/Uzgriezienis M10,C35
2gb./Paplāksne St.37 2gb.
Tērauda plāksne (uzgalis)
tramvaju sliedēm
pievienošanai
Bitumena gruntējums
Bitumena mastika: 2,5-3,0mm - 3 slāľi
Stikla audekls - 2 slāľi
Ārējais aplikums vienā slānī ar ruļļu materiāliem 1slānis
Zemējuma stienis (tērauds, cinkots), (viens zemētājs
l=6,0m sastāv no 4 zem, stieľiem l=1.5, Dn=20mm)
Stieľu galviľa (Dn=20mm)
Stieľu uzgalis (Dn=20mm)
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Apaļās stieple (tērauds, cinkots) Dn=10mm
Savienojumu spaile: stienis/stieple
Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurulē 750N
(dārēj.-50mm)
Zemē guldāmās gofrētas kabeļu aizsargcaurulē 750N
(dārēj.-110mm)
Līkums aizsargcaurulei (Dn110)
Līkums aizsargcaurulei (Dn40)
Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=50mm
Gofrēta caurule apvalkā instalācijām betonā 750N/5cm
Dārēj.=25mm
Marķēšanas lenta guldīšanas zemē
Kabeļa aizsardzības profilis (L125/50)
Māls
Smilts
ELT-5
Ievada uzskaites sadalnes korpuss iekštelpu
uzstādīšanai komplektā ar Wh paneli, DIN montāţas
līstēm, PE+N kontaktspailēm (sadalnes stiprināšana pie
sienas) LU-0-1(16..32)-00-00
Kronšteini stiprināšanai pie sienas SK-1
Automātiskais slēdzis, 1 polu, In=20A/C
Skaitītājs - 230V, 10(10-40)A
Kabelis ar vara dzīslām, 0,6/1 kV NYY-J-3x6mm2
Gala apdare kabelim ...Cu(3x6mm2) - t.sk. Ārtipa
Zemē guldamās gofrētas kabeļu aizsargacaurule 750N
(dārēj.-110mm)
Līkums aizsargcaurulei (Dn110) 90o
Kabeļa aizsardzības profilis (L125/50)
Marķēšanas lenta guldīšanas zemē
Montāţas materiālu komplekts kabeļu pievienosanai un
stiprināšanai
Kabeļu kanāls (30x20) mm komplektā ar savienojumu
det.(kabeļa likšana iekštelpā - garumu precizēt pirms
montāţas darbiem)
Tranšeju sagatavošana vidēji smagās gruntīs līdz 1m
dziļumā
Montāţas materiāli
Kopā :

m
gab.

25
4

m

60

m

30

gab.
gab.

6
4

m

10

m

10

m
m
m3
m3

40
20
0,02
2

kpl.

1

kompl.
kompl.
kompl.
m
gab.

1
1
1
100
6

m

50

gab.
m
m

2
50
50

kompl.

1

m

10

m

100

kompl.

1

Ls

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________

PIEZĪMES:
Darbi izpildāmi atbilstoši LVC "Ceļu specifikācijām 2010".
Pretendentam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un darbi, ar kuriem būtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN SPECIFIKĀCIJAS
,,B’’ daļai
Tehniskā projekta ,,Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija projekta ,,Daugavpils pilsētas
tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros’’’’ (apakšstacija SP-10, Jātnieku ielā
90, Daugavpilī; apakšstacija TA-137, 18.Novembra ielā 10, Daugavpilī; apakšstacija TA-257,
18.novembra ielā 183, Daugavpilī) (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) sastāvs:
1. Specifikācijas;
2. Darbu daudzumu saraksti:Būvniecības koptāmes,
Darbu apjomu saraksti.
Tehniskais projekts Nolikumam ir pievienots elektroniskā formātā.
Lai saľemtu Tehniskā projektu elektroniskā formātā nepieciešams griezties AS ,,Tramvaju
uzľēmums’’, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā.
Ar Tehnisko projektu papīra formātā var iepazīties AS ,,Tramvaju uzľēmums’’, 18.Novembra
ielā 183, Daugavpilī, 1.kabinetā.
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SPECIFIKĀCIJAS
,,B’’ daļai
BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS
Sakarā ar to, ka būvdarbi būs jāveic darbā esošās elektroiekārtās, nepieciešams sagatavot
personālu atbilstoši LEK – 025 noteikumiem.
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams izľemt būvdarbu atļauju. Esošais
būvlaukums pilnībā norobeţojams ar ţogu, nodrošinot atveramos ţoga posmus pie iebrauktuves
būvlaukumā. Ţogu uzstādīt atbilstoši darba drošības noteikumiem, liedzot iekļūt būvlaukumā
nepiederošām personām. Pēc rekonstrukcijas darba pabeigšanas ţogu paredzēts demontēt.
Rekonstrukcijas darba procesa gaitā ap būvlaukuma teritoriju paredzēts uzstādīt brīdinājuma
zīmes saskaľā ar 2002.gada 3. septembra MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības
drošības zīmju lietošanā.‖ Izvietot ziľas par būvētāju, pasūtītāju un būvniecības procesa ilgumu.
TEHNIKAS UN TRANSPORTA ORGANIZĒŠANA
Darbu veikšanas projektu jāizstrādā galvenajam būvuzľēmējam.
Veicot demontāţas darbus, piebraukšanu būvlaukumam organizēt netraucējot
piebraukšanu darbā esošām elektroiekārtām, operatīvajam transportam. Pie iebrauktuves
būvlaukumā tiek ierīkotas ceļa zīmes, kuras norāda aizliegumu iebraukt būvlaukumā
nepiederošiem transporta līdzekļiem un ieiet nepiederošām personām. Būvmateriālu un
celtniecības administratīvo, sadzīves telpu novietošanai ir jāparedz laukums. Būvlaukumā
paredzēts izmantot roku darbaspēku un darba rīkus, autokrānu, būvgruţu konteineri.
DEMONTĀŢAS DARBU GAITA
Atbilstoši LEK - 025 noteikumiem atslēgt iekārtu no sprieguma. Pirms demontāţas
darbu uzsākšanas norīko atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš izstrādā konkrētu darbu veikšanas
projektu, kas nodrošina drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
Saskaľā ar 2001. gada 20. jūnija ―Darba aizsardzības likums‖ un 2002. gada 20. augusta
MK noteikumiem Nr.372 ―Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības
līdzekļus‖, darbu izpildes gaitā, demontāţas procesos iesaistītās personas jānodrošina ar
spectērpiem , ķiverēm, acu aizsargiem, respiratoriem, un patstāvīgi jāpārliecinās par darbinieku
veselības stāvokli, kā arī vizuāli jāpārliecinās par instrumentu un tehnikas stāvokli. Darba vietā
drīkst atrasties tikai darba veikšanai paredzētas elektroiekārtas. Būvlaukums jānodrošina ar
ugunsdzēšanas līdzekļiem. Transformatoru demontāţas procesā izmantot autokrānu un roku
darba rīkus un šo procesu laikā cilvēkiem jāatrodas ārpus tehnikas darbības zonas drošā
attālumā. Būvgruţus no izjaucamām konstrukcijām nepieciešams mitrināt un uzreiz novietot
slēgtā savācēj konteinerā.
Veicot demontāţu , visām darbos iesaistītajām personām jābūt instruētām un jāievēro
sekojoši noteikumi:
2001. gada 20. jūnija ―Darba aizsardzības likums‖.
2002. gada 20. augusta MK noteikumiem Nr. 372 ―Darba aizsardzības prasības lietojot
individuālos aizsardzības līdzekļus‖.
2004. gada 12. oktobra MK noteikumiem Nr. 852 ―Darba aizsardzības prasības darbā ar
azbestu‖.
2001. gada 27. decembra MK noteikumiem Nr. 539 ―Par darba aizsardzības prasībām,
saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās ―.
2002. gada 3. septembra MK noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības
zīmju lietošanā‖.
2002. gada 6. augusta MK noteikumiem Nr. 344. „Darba aizsardzības prasības pārvietojot
smagumus ‖.
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2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot
būvdarbus‖.
2007. gada Latvijas elektrotehniskās komisijas LEK – 025 noteikumi.
Būvgruţi tiek šķiroti. Būvgruţu atkritumu izvešanu un izvietošanu organizēt sadarbojoties ar
atkritumu izvešanas kompāniju atbilstoši pastāvošajām būvgruţu utilizācijas normām.
DARBA DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS ORGANIZĒŠANA
Izpildot objekta demontāţas darbus jānozīmē darba drošības izpildes koordinators, kurš
saskaľā ar 2001. gada 20. jūnija ―Darba aizsardzības likums‖ koordinē vispārīgo darba drošības
un veselības aizsardzības principu īstenošanu, plāno daţādu būvdarbu vienlaicīgu un secīgu
veikšanu un aprēķināt to izpildei nepieciešamo laiku, uzrauga darba drošības un veselības
aizsardzības plāna izpildi, veic tajā nepieciešamos grozījumus, veic nepieciešamos pasākumus,
lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.
Atbilstoši LBN 310-05 jāizstrādā „Darbu veikšanas projekts‖ iekļaujot tajā
Darbu veikšanas kalendāro grafiku;
Būvdarbu ģenerālplānu;
Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
Galveno būvmašīnu darbu grafiku;
Nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai būvprojektā;
Nepieciešamo būvju nospraušanas darbus;
Atbildīgu pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
Darba aizsardzības, drošības tehnikas, higiēnas un ugunsdrošības pasākumu
tehniskos risinājumus;
Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāţas aprīkojuma sarakstu;
Paskaidrojuma rakstu;
Darbaspēku kustības grafiku.
Būvniecības laikā būvdarbi organizējami uzstādot attiecīgas informācijas un brīdinājuma
zīmes. Visi pagaidu satiksmes organizēšanas līdzekļi, darba vietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi,
brīdinājuma ierīces un norobeţojošie elementi uzstādāmi atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 421
prasībām pēc Būvuzľēmēja izstrādātas un šajos noteikumos saskaľotas „Darba vietas
aprīkojuma shēmas‖.
Darbi būs jāveic darbojošās elektroietaisēs un sakarā ar to, stingri jāievēro LEK – 025
noteikumi un darbiniekiem jābūt atbilstošas elektrodrošības grupu apliecības.
BŪVDARBI
Būvdarbus vēlams veikt atbilstošā gadalaikā (vēlamā āra gaisa temperatūra ne zemākā
par +5°C), atbilstoši izmantojamo materiālu tehnoloģiskajām prasībām.
Pirms darbu uzsākšanas galvenajam būvdarbu veicējam, izstrādāt un saskaľot ar A/S
„Tramvaju uzľēmums‖ darbu veikšanas projektu (DVP). Darbus atļauts veikt normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā būvkomersantu reģistrā reģistrētai būvorganizācijai.
Pēc vienošanās ar pasūtītāju būvdarbu gaitā var tikt piešķirta teritorija, kura tiks
izmantota būvmašīnu, materiālu un konstrukciju nokraušanai, personāla vagonu izvietošanai.
Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī atbildīgie darbu
aizsardzības pasākumi jāveic un jākontrolē būvdarbu vadītājam.
I Objektā paredzēta darbība ar būvmašīnām, līdz ar to ir jānorāda būvmašīnu darbības
bīstamās zonas, jāinstruē attiecīgie darbinieki par darba drošību būvmašīnu tuvumā.
II Darbs ar elektroinstrumentiem un rotējošiem instrumentiem, jāinstruē katrs darbinieks
par darba drošību strādājot ar elektroinstrumentiem un rotējošiem instrumentiem,
saľemot iekārtu vai instrumentu jāpārbauda to reālo stāvokli un dokumentāciju, un tikai
tad jāparaksta dokumenti par piegādi.
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III Pasūtot darba aprīkojumu, jāpieprasa no piegādātāja lietošanas un drošības tehnikas
instrukcijas konkrētai iekārtai vai instrumentam.
IV Savā darbu veikšanas sektorā obligāti pieľem paveikto darbu un pārbauda vai strādnieki
ir sakopuši savu darba vietu., atbilstoši LEK – 025 noteikumiem
V Būvmateriālus objektā nokrauj tikai tiem paredzētajā vietā.
Būvdarbu organizēšanas secība attiecas uz visu būvprojektu.
Veicamie būvniecības darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk atstātu negatīvo ietekmi uz
esošo vidi. Būvuzľēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās
vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos
pasākumus, lai novērtu apkārtējās vides pasliktināšanos.
Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu
veidiem – darbuzľēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs
būvuzľēmējs. Darbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzľēmums izstrādā atbilstoši savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Pasūtītājs, saskaľā ar normatīvajiem aktiem, būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina
būvuzraugu un autoruzraugu.
Pēc darbu pabeigšanas jāveic ģeodēziskie izpilduzmērījumi. Objekts nododams ekspluatācijā
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Norādījumi BVP izstrādei
1. ElektroIekārtu demontāţas un montāţas darbi jāveic tuvu zem sprieguma esošām
elektroiekārtām. Stingri ievērot LEK-025 noteikumus.
Projektā augstsprieguma 10 kV sadales elektroiekārtu demontāţa un montāţa plānota
šādā secībā :
-atslēgt I ievadu un demontēt I 10 kV sadali
-sagatavot telpas daļu un kabeļu kanālus jauno iekārtu montāţai
-atslēgt un demontēt T1, T2, sagatavot ligzdu jaunā T1, T2 uzstādīšanai
-samontēt 10kV jauno sadali I
-samontēt jauno T1, T2 (700 kVa) transformatoru
-nomainīt kabeļus un ievest 1 sekciju darbā
Montējot 10 kV sadales iekārtas montāţu sākt ar ievada sadali ar aprēķinu, lai ievadu
kabeļus varētu pieslēgt tos nepagarinot.
3.
Tādā pašā kārtībā demontējama II 10 kV sadale
4.
Pirms iekārtu demontāţas-montāţas jābūt būvorganizācijas izstrādātam un ar
pasūtītāju saskaľotam BVP.
5.
Zemspriegumā iekārtu uzstādīšanas kārtību var mainīt iepriekš saskaľojot ar
pasūtītāju un autoruzraugu. Demontējot zemsprieguma iekārtas, vispirms montēt
jaunās pašpatēriľa iekārtas, lai īsā laikā varētu veikt pārskēgšanos un nebūtu ilgstoši
pārtraukumi tramvaju kustībā apakšstaciju rekonstrukcijas laikā.
6.
Lai maksimāli saīsinātu iekārtu nomaiľu laiku apakšstacijās ieteicama sekojoša
darbu kārtība, kas būtu jāievēro arī tad, ja ir ierobeţoti finansu resursi:
1)zemsprieguma iekārtu nomaiľa
2)bloka transformators – taisngriezis nomaiľa
3)augstsprieguma 10 kV iekārtu nomaiľa
1)

68

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI
,,B’’ daļai
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Būves adrese: Daugavpils
Pasūtījuma Nr.1-12/36
Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Nr.p.k.

Lokālās
tāmes Nr.

Tāmes izmaksas (Ls)

1.

1

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija
apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpils

2.

2

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija
transformatoru apakšstacijā TA-137 18.Novembra iela 10,
Daugavpils

3.

3

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija
transformatoru apakšstacijā TA-257 18.novembra iela 183,
Daugavpils

Objekta darbu nosaukums

KOPĀ:

PVN 22%:

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

69

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1
Ēkas renovācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpilī
Būves adrese: Jātnieku iela 90, Daugavpils
Komentārs: Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36
Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvie
nība

Daudzu
ms

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

m2

16

m2
m2
l

16
16
3,2

m2

16

kg
m2
l

57,6
16
5,6

m2
m2
l

74,4
74,4
11,16

m2

74,4

kg
m2
m2
l

267,84
1,49
74,4
26,04

m2
m2
m2
kg

16
16
16
25,6

1. Telpu remonts
1.1. Transformātoru telpa 1-001
1.1.1. Griesti
1.1.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.1.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.1.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.1.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.1.2. Sienas
1.1.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.1.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.1.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.1.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.1.3. Grīdas
1.1.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.1.3.2. Grīdu gruntēšana
1.1.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

70

1.2. Transformātoru telpa 1-002
1.2.1. Griesti
1.2.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.2.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.2.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.2.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.2.2. Sienas
1.2.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.2.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.2.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.2.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.2.3. Grīdas
1.2.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.2.3.2. Grīdu gruntēšana
1.2.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2

16,1

m2
m2
l

16,1
16,1
3,22

m2

16,1

kg.
m2
l

57,96
16,1
5,64

m2
m2
l

74,7
74,7
11,21

m2

74,7

kg.
m2
m2
l

268,92
1,49
74,7
26,15

m2
m2
m2
kg

16,1
16,1
16,1
25,76

1.3. Transformātoru telpa 1-003
1.3.1. Griesti
1.3.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.3.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.3.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.3.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.2. Sienas
1.3.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.3.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.3.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.3.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.3. Grīdas
1.3.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.3.3.2. Grīdu gruntēšana
1.3.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2

15,8

m2
m2
l

15,8
15,8
3,16

m2

15,8

kg.
m2
l

56,88
15,8
5,53

m2
m2
l

74,3
74,3
11,15

m2

74,3

kg
m2
m2
l

267,48
1,49
74,3
26,01

m2
m2
m2
kg.

15,8
15,8
15,8
25,28
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1.4. Agregātu telpa Nr.1-004

m2

36,3

1.4.1. Griesti
1.4.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.4.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF

m2
m2
l

36,3
36,3
7,26

m2

36,3

kg.
m2
l

130,68
36,3
12,71

m2
m2
l

144,9
144,9
21,74

m2

144,9

kg
m2
m2
l

521,64
2,9
144,9
50,72

m2
m2
m2
Kg.

36,3
36,3
36,3
58,08

m2

75,4

m2
m2
l

75,4
75,4
15,08

m2

75,4

kg.
m2
l

271,44
75,4
26,39

m2
m2
l

163
163
24,45

m2

163

kg
m2
m2
l

586,8
3,26
163
57,05

m2
m2
m2
kg

75,4
75,4
75,4
120,64

1.4.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.4.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.2. Sienas
1.4.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.4.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.4.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.4.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.3. Grīdas
1.4.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.4.3.2. Grīdu gruntēšana
1.4.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.5. Elektrosadales telpa Nr.2-004
1.5.1. Griesti
1.5.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.5.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.5.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.5.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.5.2. Sienas
1.5.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.5.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.5.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.5.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.5.3. Grīdas
1.5.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.5.3.2. Grīdu gruntēšana
1.5.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
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1.6. Elektrosadales telpa Nr.3-004
1.6.1. Griesti
1.6.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.6.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.6.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījuma javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.6.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.6.2. Sienas
1.6.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.6.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.6.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.6.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.6.3. Grīdas
1.6.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.6.3.2. Grīdu gruntēšana
1.6.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2

55,1

m2
m2
l

55,1
55,1
11,02

m2

55,1

kg
m2
l

198,36
55,1
19,29

m2
m2
l

131,9
131,9
19,79

m2

131,9

kg
m2
m2
l

474,84
2,64
131,9
46,17

m2
m2
m2
kg

55,1
55,1
55,1
88,16

1.7. Tualetes telpa Nr.4-004
1.7.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa

m2

1,2

m2
m2
gab
m2
gab
m
kg
kg
m2
l

1,2
1,26
3
1,24
30
1,44
0,72
1,92
0,02
0,42

m2
m2
l

10,1
10,1
1,52

m2

3

kg
m2
m2
m2
kg
kg
m2
l

10,8
0,06
7,1
7,67
21,3
3,55
3
1,05

m2

1,2

metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.7.2. Sienas
1.7.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.7.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.7.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.7.2.4. Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=1,8m
keramikas flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
1.7.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.7.3. Grīdas
1.7.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
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1.7.3.2. Grīdu gruntēšana
1.7.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.7.3.4. Grīdas segums no akmens masas, neslīdošām
flīzēm uz līmes kārtas
flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
grīdlīste
līme
šuvju aizpildītājs
1.8. Koridora telpa Nr.5-004
1.8.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.8.2. Sienas
1.8.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.8.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.8.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.8.2.4. Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=1,8m
keramikas flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
1.8.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.8.3. Grīdas
1.8.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.8.3.2. Grīdu gruntēšana
1.8.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.8.3.4. Grīdas segums no akmens masas, neslīdošām
flīzēm uz līmes kārtas
flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
grīdlīste
līme
šuvju aizpildītājs
1.9. Koridora telpa Nr.6-004
1.9.1. Griesti
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m2
m2
kg

1,2
1,2
1,92

m2

1,2

m2
kg
kg
m2
kg
kg

1,3
5,4
0,6
0,18
0,81
0,09

m2

1,3

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

1,3
1,37
3
1,34
33
1,56
0,78
2,08
0,03
0,46

m2
m2
l

8,7
8,7
1,31

m2

2,9

kg
m2
m2
m2
kg
kg
m2
l

10,44
0,06
5,8
6,26
17,4
2,9
2,9
1,02

m2
m2
m2
kg

1,3
1,3
1,3
2,08

m2

1,3

m2
kg
kg
m2
kg
kg

1,4
5,85
0,65
0,2
0,88
0,1

m2

3,4

Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.9.2. Sienas
1.9.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.9.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.9.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām sauso
maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.9.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.9.3. Grīdas
1.9.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.9.3.2. Grīdu gruntēšana
1.9.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.10. Koridora telpa Nr.7-004
1.10.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāša
1.10.2. Sienas
1.10.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.10.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.10.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.10.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.10.3. Grīdas
1.10.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.10.3.2. Grīdu gruntēšana
1.10.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
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m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

3,4
3,57
7
3,5
85
4,08
2,04
5,44
0,07
1,19

m2
m2
l

31
31
4,65

m2

31

kg
m2
m2
l

111,6
0,62
31
10,85

m2
m2
m2
kg

3,4
3,4
3,4
5,44

m2

1,6

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

1,6
1,68
3
1,65
40
1,92
0,96
2,56
0,03
0,56

m2
m2
l

21,2
21,2
3,18

m2

21,2

kg
m2
m2
l

76,32
0,42
21,2
7,42

m2
m2
m2
kg

1,6
1,6
1,6
2,56

1.11. Kabineta telpa Nr.8-004
1.11.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.11.2. Sienas
1.11.2.1. Reģipša starpsienu izbūve 150 mm biezumā
(ģipškartons 2x12.5;metāla profils UW100)
metāla karkass
dībelis
ģipškartona loksne GKB
skrūves
šuvju lente
špaktele "Uniflot"
amortiz.lente
1.11.2.2. Vecā krāsojuma noľemšana
1.11.2.3. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.11.2.4. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.11.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.11.3. Grīdas
1.11.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.11.3.2. Grīdu gruntēšana
1.11.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.11.3.4. Grīdu linoleja segums
linolejs
līme
šuvju diegs
Grīdlīstes,sliekšľu uzstādīšana
1.12. Sadzīves telpa Nr.9-004
1.12.1. Griesti
1.12.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.12.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.12.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.12.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.12.2. Sienas
1.12.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
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m2

13,08

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

13,08
13,73
26
13,47
327
15,7
7,85
20,93
0,26
4,58

m2

35,26

m2
gab.
m2
gab.
m
kg
m
m2
m2
l

36,32
71
72,64
1234
52,89
28,21
42,31
38,23
38,23
5,73

m2

38,23

kg
m2
m2
l

137,63
0,76
38,23
13,38

m2
m2
m2
kg
m2
m2
kg
m
m

13,08
13,08
13,08
20,93
2,6
2,73
0,78
2,6
15

m2

3,26

m2
m2
l

3,26
3,26
0,65

m2

3,26

kg
m2
l

11,74
3,26
1,14

m2

35,5

1.12.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

35,5
5,33

m2

35,5

kg
m2
m2
l

127,8
0,71
35,5
12,43

m2
m2
m2
kg
m2
m2
kg
m
m

3,26
3,26
3,26
5,22
2,6
2,73
0,78
2,6
8

kompl.
gab.

1
4

m

30

m

30

1.14.5. Fajansa mazgāšanas galds ar plastmasas pudeļveida
sifonu, izlaidi d32mm,kronšteiniem un jaucējkrānu
montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem

kompl.

1

1.14.6. Fajansa sēdpoda ar skalošanas kasti un taisno
izlaidi montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem

kompl.

1

1.14.7. Karstā ūdens boilera 10l montāţa un pieslēgšanās
pie esošajiem tīkliem

kompl.

1

kompl.

1

m2

15

kompl.

1

kompl.

2

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

m2

422

Knauf grunts Tiefgrund
1.12.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.12.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.12.3. Grīdas
1.12.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.12.3.2. Grīdu gruntēšana
1.12.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.12.3.4. Grīdu linoleja segums
linolejs
līme
šuvju diegs
Grīdlīstes,sliekšľu uzstādīšana
1.14. Ūdensvads un kanalizācija
1.14.1. Santehnisko ierīču un cauruļu demontāţa
1.14.2. Lodveida ventiļa Dn20mm PN10 montāţa
1.14.3. Tērauda cinkotās ūdensvada caurules ar
veidgabaliem, PN10,Dn20 montāţa
1.14.4. Pretsvīšanas izolācijas b=20mm, Dn20 montāţa

1.14.8. Tērauda trauku mazgāšanas galda ar izlaidi,
pudeļveida sifonu, kronšteiniem un jaucējkrānu montāţa
un pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem
1.14.9. Reģipša kārbas montāţa un apdare
1.15. Apkure
1.15.1. Apkures radiātoru un cauruļu demontāţa
1.15.2. Elektrisko radiātoru (atbilstoša telpai Nr.8)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.3. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.4)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.4. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.5)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.5. Gaisa siltumsūkľa (atbilstoša telpai Nr.8)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
2. Fasādes siltināšana
2.1. Fasādes un cokola gruntēšana
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2.2. Fasādes siltināšana ar cietās akmens vates plāksnēm
PAROC FAS 4 vai anologu 100mm pielīmējot, papildus
stiprinot ar dībeļnaglām p=130kg/m3 λ=0.041 W/mK

m2

385

m2
gab.
kg
m

404,25
3080
2695
74,06

m2

37

m2
m2
gab.
kg

37
38,85
296
148

m2

422

stiklšķiedras siets
līme "Sakret" BAK
stūra profils ar sietu
2.6. Fasādes un cokola virsmas apmešana ar dekoratīvo
javu "FASADE Sadolin"

m2
kg
m

443,1
2658,6
25

m2

422

2.7. Fasādes un cokola krāsojums "FASADE Sadolin"

m2

422

kompl.

1

m2

362,2

m2

362,2

m2

362,2

m2

362,2

3.5. Siltuma izolācijas plātľu ROS-30g iebūve pārsegumā
160 mm biezumā p=100kg/m3 λ=0.037 W/mK

m2

362,2

3.6. Siltuma izolācijas plātľu ROB-80t iebūve pārsegumā
40 mm biezumā

m2

362,2

3.7. Jumta apakšklāja ieklāšana ar ruļļu materiāliem lietojot
uzkausēšanas tehnoloģiju un stiprinot ar dībeļiem

m2

362,2

3.8. Jumta virsklāja ierīkošana no hidroizolācijas
membrānas SBS b=5mm ar virsējo slāni MINERAL kam
jānodrošina B (t2) ugunsreakcijas klasi

m2

362,2

m2

52

m
m

38,2
21,2

m3

3,3

m2

2,61

m2

2,61

akmens vate PAROC vai analogs 100mm
dībeļi
līmjava Serpo 405
cokola profils
2.3. Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana ar AQUAFIN 2K
sastāvu
2.4. Cokola siltināšana ar PAROC GRS20 100mm
PAROC GRS20 vai analogs 100mm
dībeļi
līmjava
2.5. Fasādes un cokola virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras
sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu

2.8.Nojumes uz metāla karkasa montāţa(ieskaitot vecās
demontāţu)
3. Jumta pārseguma siltināšana
3.1. Vecā jumta seguma demontāţa
3.2. Jumta slīpuma izveidošana 20mm biezumā 0~190mm
(keramzīts)
3.3. Izlīdzinošā slāľa izveidošana 40mm biezumā
(keramzītbetons)
3.4. Tvaika izolācijas ieklāšana uz izlīdzinošās kārtas

3.10. Rannila skārda parapeta un apdares elementu
ierīkošana
3.11. Jumta tekľu ierīkošana
3.12. Taisnstūrveida notekcauruļu montāţa 95x75mm
3.12. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā,
izvešana uz izgāztuvi, utilizācija
4. Logu nomaiņa
4.1. Loga bloku demontāţa
4.2. PVC logu bloku L-1(ziemas vēdināšana, 1450x1800,
verami 2gab.) uzstādīšana
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4.3. Jaunu Rannila Clasik skārda palodţu montāţa
(ieskaitot veco demontāţu)
4.4. Jaunu iekšējo palodţu montāţa
4.5. Logu aiļu sānu malu apdare
5. Durvju nomaiņa
5.1. Durvju bloku demontāţa
5.2.MDF iekšdurvju D-1 ( 700x2100, 2gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana ar U≤1.7 W/mK
5.3. MDF iekšdurvju D-2 ( 900x2100, 3gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.4. Iekšdurvju D-3 ( 1000x2100, 2gab., bez stiklojuma)
bloka uzstādīšana
5.5. Metāla ārdurvju D-4; D-4* ( 1000x2300, 1gab., ar
ventilācijas resti, ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana
5.6. Alumīnija karkasa ar virslogu PVC ārdurvju D-5 (
1000x2100, 3gab., ar stiklojumu) uzstādīšana
5.7. Metāla durvju D-6 ( 1000x2100, 1gab., ugunsdrošās EI
30 ) bloka uzstādīšana
5.8. PVC ārējo durvju bloka D-7 ( 1240x2300, 1gab., ar
atslēgu un aizvēršanās mehānismu ) uzstādīšana
5.9. Metāla durvju D-8 ( 2300x2650, 3gab., divviru,
ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana
5.10. Durvju aiļu sānu malu apdare
6. Labiekārtošana
6.1. Seguma konstrukcijas nojaukšana, grunts izľemšana
un aizvešana
6.2. Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn
izbūve, h=15cm
smilts b=150mm
6.3. Šķembu maisījuma (20-45) apakškārtas izbūve
šķembas b=100mm
6.4. Trotuāra asfalt/bet seguma izbūve, h=8cm
6.5. Ietvju atjaunošana, betona bruģakmens seguma
h=60mm ieklāšana (ieskaitot apakšējo kārtu ieklāšanu un
grunts izľemšanu)
6.6. Bortakmeľu Br.100.30.10 uzstādīšana uz betona
pamatnes
BR 100.30.10
betons B-15
6.7. Ēkas apmales atjaunošana, betonēšana ap pamatiem
10cm paredzot lietus ūdens atvadi zālienā ēkas stūros
(ieskaitot vecās demontāţu un šķembu pamata izbūvi ar
blietēšanu zem jaunā)
betons B-7,5
šķembas
6.8. Veco pakāpienu demontāţa
6.9. Betona pakāpienu betonēšana
betons B-22,5 F35
stiegrojums AIII d10 s.200x200
šķembas b=150
ūdens izturīgais finieris
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m

3,2

m
kompl.

3,2
2

m2

42,96

m2

2,94

m2

5,67

m2

4,2

m2

4,6

m2

2,1

m2

2,3

m2

2,85

m2

18,3

kompl.

14

m2

136,8

m2

115,7

m3
m2
m3
m2

19,09
115,7
12,73
115,7

m2

21,9

m

72,5

m
m3

72,5
2,9

m2

59,1

m3
m3
m3
m3
m3
kg
m3
m2

6,21
6,5
5,5
9,3
9,58
136,71
4,65
37,2

zāģmateriāli

m3

0,47

6.10. Augsnes sagatavošana zālieniem ar 20cm biezas
melnzemes kārtas iestrādi ar rokām (paredzot irdināšanu,
līdzināšanu un pievelšanu)

m2

194,1

6.11. Zāliena sēšana (daudzgadīga, saulainām un vidēji
noēnotām vietām paredzot laistīšanu)

m2

194,1

vietas
kg
m3
m3
m3
m2

6
58,1
0,1
27
28,35
35,2

m3

98

7. Pamatu un grīdas atjaunošana.
Plaisas nostiprināšana ķieģeļu sienā
7.1. Plaisas nostiprināšana ķieģeļu sienā
M1 L=300mm 40gab
cementa-smilšu java M500
7.2. Pamatu un grīdas pamatnes atjaunošana
betons B 7,5
VS 8568-77 4x500 L=70,4m
7.3. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā un
izvešana uz izgāztuvi
Kopā:
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2E
Elektrotehniskā daļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā SP-10 Jātnieku iela 90, Daugavpilī
Būves adrese: Jātnieku iela 90, Daugavpils
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem
un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Daudzums

1

2

3

1.1. Slēdţu sadalnes ar 7 automātiem uzstādīšana
1.2. Luminiscēts gaismeklis 4x18w, IP20 uzstādīšana
(t.sk. lum.spuldzes)
1.3.Luminiscēta gaismekļa 4x18w, ar akumulātoru IP20
uzstādīšana

gab.

1

gab.

15

gab.

7

1.4. Griestu plafona IP44 uzstādīšana (t.sk. lum.spuldzes)

gab.

7

1.5. Griestu plafona ar akumulātoru IP44 uzstādīšana
1.6. 1-pol. z/a slēdţu 250v. IP44 uzstādīšana
1.7. 2-pol. z/a slēdţu 250v. IP44 uzstādīšana
1.8. 1-pol. kontakta ar zemēšanas spoli uzstādīšana
1.9. Nozarkārbu uzstādīšana
1.10. Savienojošo spaiļu uzstādīšana

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

4
10
3
9
15
200

m

200

m
m
m
kompl.

350
200
25
1

gab.
gab.

3
3

1. Iekšējie elektrotīkli

1.11. Montāţas cauruļu montāţa
1.12. Vara kabeļa 3x1,5mm2 montāţa
1.13. Vara kabeļa 3x2.5mm2 montāţa
1.14. Vara kabeļa 3x6mm2 montāţa
1.15. Palīgmateriāli
2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija
2.1. Zibensuztverēja stienis 1,5m d16 101/FV
2.2. Pēda zibensuztvērēja stienim 101/B-16
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Vienības
izmaksas
(Ls)

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Summa
(Ls)

Piezīmes

4

5

6

2.3. Klemme stieples pievienojumam pie zibensuztvērēja
108/3
2.4. Stiprinājuma elementi uz jumta
2.5. Stiprinājuma elementi stieples stiprinājumam pie
sienas
2.6. Klemme pievienojumam pie kontūra
2.7. Klemme savienojumam 260/M3
2.8. Nerusējošā terauda stieple d10
2.9. Palīgmateriāli

gab.

3

gab.

40

gab.

15

gab.
gab.
m
kompl.

3
6
52
1

3.1. Spēka transformatora 10/0,52 kV, 700 kVA montāţa

gab.

3

3.2. Trīsfāţu diodu taisngrieţa montāţa 1000A
3.3. Savienotājkabeļi ar taisngriezi NYY-0 (1x95) ar
taisngriezi

gab.

3

m

105

gab.
gab.
m
gab.
gab.
gab.
m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
kompl.
kompl.

42
6
50
18
3
4
300
45
70
6
5
2
1
2
1
2
1
1
1

gab.
m

2
300

gab.

2

m

290

gab.
m
m
kompl.

16
20
1000
1

3. SP-10 rekonstrukcija

3.4. Kabeļu gala uzmavas ø95 mm2
3.5. Pārejas kopľu un kronšteinu montāţa
3.7. Vara kabelis NYY-0(1x300) kanālos
3.8. Vara kabeļu gala apdares 300mm2
3.9. Gaisa slēdţu 1000A 1kV ar atdalītājiem montāţa
3.10. Gaisa slēdţu 2000A 1kV ar atdalītājiem montāţa
3.11. Kontrolkabeļu MOO 7x1,5 kanālos
3.12. 1 kV spēka kabeļi NMMJ 5x25 kanālos
3.13. 10 kV kabeļi N2XSEY 3x25 kanālos
3.14. 10 kV ligzdas ar gaisa slēdzi montāţa
3.15. 10 kV ligzdas ar drošinātājiem montāţa
3.16. Transformators 40 kVA montāţa
3.17. Vadības sadalnes montāţa
3.18. Pašpatēriľa sadalnes montāţa
3.19. RZK sadalnes montāţa
3.20. Spriegummaiľu 10000/100 VAC montāţa
3.21. Transformators 400 kVA montāţa
3.22. Palīgmateriāli
3.23. Demontāţas darbi
SP-10 ārējo tīklu rekonstrukcija (ELT)
Demontāţas darbi
4.1. Kontakttīklu pieslēgumu sadaļľu demontāţa
4.2. Kontakttīklu barojošo kabeļu demontāţa
Montāţas darbi
4.3. Kabeļu sadalnes kontakttīklu pieslēgšanai KS
4.4. Spēka kabeļi vara NYY-O(1x300) guldāmi zemē
tranšejās
4.5. Vara kabeļu 300mm² galu apdares un kabeļkurpes
4.6. Kabeļu PVC aizsargcaurules
4.7. Kabeļu aizsarglenta
4.8. Palīgmateriāli
Kopā:
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Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________

Koppsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju
transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros

Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru apakšstacijā TA-137
18.Novembra iela 10, Daugavpils

Būves adrese:

18.Novembra iela 10, Daugavpils

Par kopējo summu bez PVN, Ls___________
Kopējā darbietilpība, c/h. __________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

1.
2.

Kods, tāmes
Nr

Nr.p.k.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

2-1
2-2E

Tai skaitā
Darba veids vai konstruktīvā
elementa nosaukums

Tāmes
izmaksas
(Ls)

Ēkas renovācija
Elektrotehniskā daļa

Kopā:
Kopā
Virsizdevumi ( _%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _%)
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09%)
Pavisam kopā

83

Darba
alga
(Ls)

Mate-riāli
(Ls)

Mehā-nismi
(Ls)

Darbietilpība
(c./h)

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
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Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1
Ēkas renovācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā TA-137 18.Novembra iela 10,
Daugavpilī
Būves adrese: 18.Novembra iela 10, Daugavpils
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36
Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienī
ba

Daudzums

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Piezī
mes

1

2

3

4

5

6

m2

14,9

m2
m2
l

14,9
14,9
2,98

m2

14,9

kg.
m2
l

53,64
14,9
5,22

m2
m2
l

58,9
58,9
8,84

m2

58,9

Kg.
m2
m2
l

212,04
1,18
58,9
20,62

m2
m2
m2
kg.

15
15
15
24

1. Telpu remonts
1.1. Transformātoru apakšstacija 1-001
1.1.1. Griesti
1.1.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.1.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.1.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.1.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.1.2. Sienas
1.1.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.1.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.1.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.1.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.1.3. Grīdas
1.1.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.1.3.2. Grīdu gruntēšana
1.1.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
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1.2. Transformātoru telpa 1-002
1.2.1. Griesti
1.2.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.2.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.2.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.2.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.2.2. Sienas
1.2.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.2.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.2.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.2.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.2.3. Grīdas
1.2.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.2.3.2. Grīdu gruntēšana
1.2.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2

14,9

m2
m2
l

14,9
14,9
2,98

m2

14,9

kg.
m2
l

53,64
14,9
5,22

m2
m2
l

58,9
58,9
8,84

m2

58,9

kg.
m2
m2
l

212,04
1,18
58,9
20,62

m2
m2
m2
kg.

15
15
15
24

1.3. Transformātoru telpa 1-003
1.3.1. Griesti
1.3.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.3.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.3.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.3.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.2. Sienas
1.3.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.3.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.3.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.3.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.3. Grīdas
1.3.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.3.3.2. Grīdu gruntēšana
1.3.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2

13,9

m2
m2
l

13,9
13,9
2,78

m2

13,9

kg.
m2
l

50,04
13,9
4,87

m2
m2
l

58,4
58,4
8,76

m2

58,4

kg.
m2
m2
l

210,24
1,17
58,4
20,44

m2
m2
m2
kg.

14
14
14
22,4

1.4. Transformātoru telpa 1-004

m2

4,9
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1.4.1. Griesti
1.4.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.4.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.4.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.4.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.2. Sienas
1.4.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.4.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.4.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.4.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.3. Grīdas
1.4.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.4.3.2. Grīdu gruntēšana
1.4.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.5. Transformātoru telpa 1-005
1.5.1. Griesti
1.5.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.5.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.5.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.5.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.5.2. Sienas
1.5.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.5.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.5.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.5.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.5.3. Grīdas
1.5.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.5.3.2. Grīdu gruntēšana
1.5.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.6.Agregātu telpa Nr.1-006
1.6.1. Griesti
1.6.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.6.1.2. Griestu gruntēšana

m2
m2
l

4,9
4,9
0,98

m2

4,9

kg
m2
l

17,64
4,9
1,72

m2
m2
l

39,1
39,1
5,87

m2

39,1

kg
m2
m2
l

140,76
0,78
39,1
13,69

m2
m2
m2
kg

4,9
4,9
4,9
7,84

m2

4,9

m2
m2
l

4,9
4,9
0,98

m2

4,9

kg
m2
l

17,64
4,9
1,72

m2
m2
l

39,1
39,1
5,87

m2

39,1

kg
m2
m2
l

140,76
0,78
39,1
13,69

m2
m2
m2
kg
m2

4,9
4,9
4,9
7,84
19,7

m2
m2

19,7
19,7
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Knauf grunts Tiefgrund LF
1.6.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.6.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.6.2. Sienas
1.6.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.6.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.6.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.6.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.6.3. Grīdas
1.6.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.6.3.2. Grīdu gruntēšana
1.6.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.7. Sadales telpa Nr.2-006
1.7.1. Griesti
1.7.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.7.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.7.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.7.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.7.2. Sienas
1.7.1.1.Ķieģeļu sienu nojaukšana
1.7.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.7.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.7.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.7.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.7.3. Grīdas
1.7.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.7.3.2. Grīdu gruntēšana
1.7.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.8. Mašīntelpa Nr.3-006
1.8.1. Griesti
1.8.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.8.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF

l

3,94

m2

19,7

kg
m2
l

70,92
19,7
6,9

m2
m2
l

83,3
83,3
12,5

m2

83,3

kg
m2
m2
l

299,88
1,67
83,3
29,16

m2
m2
m2
kg

19,8
19,8
19,8
31,68

m2

25,3

m2
m2
l

25,5
25,5
5,1

m2

25,5

kg
m2
l

91,8
25,5
8,93

m³
m2
m2
l

44
97
97
14,55

m2

97

kg
m2
m2
l

349,2
1,94
97
33,95

m2
m2
m2
kg
m2

25,3
25,3
25,3
40,48
112,1

m2
m2
l

112,7
112,7
22,54
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1.8.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.8.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.8.2. Sienas
1.8.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.8.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.8.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.8.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.8.3. Grīdas
1.8.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.8.3.2. Grīdu gruntēšana
1.8.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.9. Kabineta telpa Nr.4-006
1.9.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.9.2. Sienas
1.9.1.1. Ķieģeļu sienu mūrēšana 120mm
1.9.1.2. Aiļu aizmūrējums ar ķieģeļiem
1.9.2.3. Vecā krāsojuma noľemšana
1.9.2.4. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.9.2.5. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālām
sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.9.2.6. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.9.3. Grīdas
1.9.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.9.3.2. Grīdu gruntēšana
1.9.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.9.3.4. Grīdu linoleja segums
linolejs
līme
šuvju diegs

m2

112,7

kg
m2
l

405,72
112,7
39,45

m2
m2
l

167,1
167,1
25,07

m2

167,1

kg
m2
m2
l

601,56
3,34
167,1
58,49

m2
m2
m2
kg

112,1
112,1
112,1
179,36

m2

11,9

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

12
12,6
24
12,36
300
14,4
7,2
19,2
0,24
4,2

m3
m3
m2
m2
l

2,2
0,7
36,7
36,7
5,51

m2

36,7

kg
m2
m2
l

132,12
0,73
36,7
12,85

m2
m2
m2
kg
m2
m2
kg
m

11,9
11,9
11,9
19,04
2,6
2,73
0,78
2,6
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Grīdlīstes,sliekšľu uzstādīšana

m

15

1.10. Pieliekamais telpa Nr.5-006
1.10.1. Griesti
1.10.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.10.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.10.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.10.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.10.2. Sienas
1.10.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.10.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.10.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.10.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.10.3. Grīdas
1.10.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.10.3.2. Grīdu gruntēšana
1.10.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.11. Tualetes telpa Nr.6-006
1.11.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.11.2. Sienas
1.11.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.11.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.11.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.11.2.4. Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=1,8m
keramikas flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
1.11.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.11.3. Grīdas

m2

1,6

m2
m2
l

1,6
1,6
0,32

m2

1,6

kg
m2
l

5,76
1,6
0,56

m2
m2
l

20,2
20,2
3,03

m2

20,2

kg
m2
m2
l

72,72
0,4
20,2
7,07

m2
m2
m2
kg
m2

1,6
1,6
1,6
2,56
1,1

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

1,11
1,17
2
1,14
28
1,33
0,67
1,78
0,02
0,39

m2
m2
l

10,1
10,1
1,52

m2

3,5

kg
m2
m2
m2
kg
kg
m2
l

12,6
0,07
6,6
7,13
19,8
3,3
3,5
1,23
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1.11.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.11.3.2. Grīdu gruntēšana
1.11.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.11.3.4. Grīdu segums no akmens masas,
neslīdošām flīzēm uz līmes kārtas
flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
grīdlīste
līme
šuvju aizpildītājs

m2
m2
m2
kg

1,1
1,1
1,1
1,76

m2

1,1

m2
kg
kg
m2
kg
kg

1,19
4,95
0,55
0,17
0,74
0,08

1.12. Mazgātavas telpa Nr.7-006
1.12.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāša
1.12.2. Sienas
1.12.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.12.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.12.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.12.2.4. Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=1,8m
keramikas flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
1.12.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.12.3. Grīdas
1.12.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.12.3.2. Grīdu gruntēšana
1.12.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.12.3.4. Grīdu segums no akmens masas,
neslīdošām flīzēm uz līmes kārtas
flīzes
līme
šuvju aizpildītājs
grīdlīste
līme
šuvju aizpildītājs

m2

1,8

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

1,81
1,9
4
1,86
45
2,17
1,09
2,9
0,04
0,63

m2
m2
l

10,3
10,3
1,55

m2

3,2

kg
m2
m2
m2
kg
kg
m2
l

11,52
0,06
7,1
7,67
21,3
3,55
3,2
1,12

m2
m2
m2
kg

1,8
1,8
1,8
2,88

m2

1,8

m2
kg
kg
m2
kg
kg

1,94
8,1
0,9
0,27
1,22
0,14

m2

2,7

1.13. Tambura telpas Nr.8-006
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1.13.1. Griesti
1.13.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.13.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.13.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.13.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.13.2. Sienas
1.13.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.13.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.13.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.13.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.13.3. Grīdas
1.13.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.13.3.2. Grīdu gruntēšana
1.13.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.14. Kabineta telpa Nr.9-006
1.14.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.14.2. Sienas
1.14.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.14.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.14.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.14.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.14.3. Grīdas
1.14.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.14.3.2. Grīdu gruntēšana
1.14.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.14.3.4. Grīdu linoleja segums
linolejs

m2
m2
l

2,7
2,7
0,54

m2

2,7

kg
m2
l

9,72
2,7
0,95

m2
m2
l

17,2
17,2
2,58

m2

17,2

kg
m2
m2
l

61,92
0,34
17,2
6,02

m2
m2
m2
kg

2,7
2,7
2,7
4,32

m2

15,7

m2
m2
gab.
m2
gab.
m
kg
kg
m2
l

15,8
16,59
32
16,27
395
18,96
9,48
25,28
0,32
5,53

m2
m2
l

81,6
81,6
12,24

m2

81,6

kg
m2
m2
l

293,76
1,63
81,6
28,56

m2
m2
m2
kg
m2
m2

15,7
15,7
15,7
25,12
2,6
2,73
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līme
šuvju diegs
Grīdlīstes,sliekšľu uzstādīšana

kg
m
m

0,78
2,6
15

kompl.
gab.

1
4

m

30

m

30

1.15.5. Fajansa mazgāšanas galds ar plastmasas
pudeļveida sifonu, izlaidi d32mm,kronšteiniem un
jaucējkrānu montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem
tīkliem

kompl.

1

1.15.6. Fajansa sēdpoda ar skalošanas kasti un
taisno izlaidi montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem
tīkliem

kompl.

1

1.15.7. Karstā ūdens boilera 10l montāţa un
pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem

kompl.

1

kompl.

1

m2

15

kompl.

1

kompl.

2

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

2.1. Fasādes un cokola gruntēšana

m2

452,2

2.2. Fasādes siltināšana ar cietās akmens vates
plāksnēm PAROC FAS 4 vai anologu 100mm
pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām
p=130kg/m3 λ=0.041 W/mK

m2

360

m2
gab.
kg
m

378
2880
2520
69,5

m2

92,2

m2
m2
gab.
kg

92,2
96,81
738
368,8

m2

452,2

1.15. Ūdensvads un kanalizācija
1.15.1. Santehnisko ierīču un cauruļu demontāţa
1.15.2. Lodveida ventiļa Dn20mm PN10 montāţa
1.15.3. Tērauda cinkotās ūdensvada caurules ar
veidgabaliem, PN10,Dn20 montāţa
1.15.4. Pretsvīšanas izolācijas b=20mm, Dn20
montāţa

1.14.8. Tērauda trauku mazgāšanas galda ar izlaidi,
pudeļveida sifonu, kronšteiniem un jaucējkrānu
montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem
1.15.9. Reģipša kārbas montāţa un apdare
1.16. Apkure
1.16.1. Apkures radiātoru un cauruļu demontāţa
1.16.2. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpām Nr.4,5)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.3. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.6)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.16.4. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.7)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.16.5. Gaisa siltumsūkľa (atbilstoša telpai Nr.8)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
2. Fasādes siltināšana

akmens vate PAROC 100mm
dībeļi
līmjava Serpo 405
cokola profils
2.3. Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana ar
AQUAFIN 2K sastāvu
2.4. Cokola siltināšana ar PAROC GRS20 100mm
PAROC GRS20 100mm
dībeļi
līmjava
2.5. Fasādes un cokola virsmu stiegrošana ar
stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar
līmjavu
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stiklšķiedras siets
līme "Sakret" BAK
stūra profils ar sietu
2.6. Fasādes un cokola virsmas apmešana ar
dekoratīvo javu "FASADE Sadolin"
2.7. Fasādes un cokola krāsojums "FASADE
Sadolin"
2.8.Metāla margu demontāţa un jaunu montāţa

m2
kg
m

474,81
2848,86
25

m2

452,2

m2

452,2

kompl.

1

m2

314,1

m2

314,1

m2

314,1

m2

314,1

m2

314,1

3.6. Siltuma izolācijas plātľu ROB-80t iebūve
pārsegumā 40 mm biezumā

m2

314,1

3.7. Jumta apakšklāja ieklāšana ar ruļļu materiāliem
lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju un stiprinot ar
dībeļiem

m2

314,1

3.8. Jumta virsklāja ierīkošana no hidroizolācijas
membrānas SBS b=5mm ar virsējo slāni MINERAL,
kam jānodrošina B (t2) ugunsreakcijas klasi

m2

314,1

m2

70

m

34

m

17,5

m3

2,9

m2

26,48

m2

0,98

m2
m2

6,7
18,8

m

3,2

m

3,2

kompl.

9

m2

72,6

m2

1,26

m2

1,47

3. Jumta pārseguma siltināšana
3.1. Vecā jumta seguma demontāţa
3.2. Jumta slīpuma izveidošana 20mm biezumā
0~190mm (keramzīts)
3.3. Izlīdzinošā slāľa izveidošana 40mm biezumā
(keramzītbetons)
3.4. Tvaika izolācijas ieklāšana uz izlīdzinošās kārtas
3.5. Siltuma izolācijas plātľu ROS-30g iebūve
pārsegumā 160 mm biezumā p=100kg/m3 λ=0.037
W/mK

3.9. Rannila skārda parapeta un apdares elementu
ierīkošana
3.10. Jumta tekľu ierīkošana
3.11. Taisnstūrveida notekcauruļu montāţa
95x75mm
3.12. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā,
izvešana uz izgāztuvi, utilizācija
4. Logu nomaiņa
4.1. Loga bloku demontāţa
4.2. PVC logu bloku L-1(ziemas vēdināšana,
1450x1800, verami 2gb.) uzstādīšana
4.3. PVC logu bloku (1450x1150, 4gb.) uzstādīšana
4.4. PVC logu bloku (2000x2350, 4gb.) uzstādīšana
4.5. Jaunu Rannila Clasik skārda palodţu montāţa
(ieskaitot veco demontāţu)
4.6. Jaunu iekšējo palodţu montāţa
4.7. Logu aiļu sānu malu apdare (apdare no
iekšpuses un siltināšana no ārpuses)
5. Durvju nomaiņa
5.1. Durvju bloku demontāţa
5.2.MDF iekšdurvju D-1 ( 600x2100, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana ar U≤1.7 W/mK
5.3. MDF iekšdurvju D-2 ( 700x2100, 3gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
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5.4. MDF iekšdurvju D-3 ( 800x2100, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.5. Ugunsizturīga durvju bloka D-4 ( 950x2300,
2gb., ugunsdrošās EI 60 ) uzstādīšana
5.6. MDF iekšdurvju D-5 ( 1900x3000, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.7. MDF iekšdurvju D-6 ( 1450x2500, 2gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.8. Metāla ārdurvju D-7 ( 2000x3700, 3gab.,
ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana
5.9. Aluminija karkasa PVC ārdurvju D-8 (
2000x3000, 2gab) uzstādīšana
5.10. Metāla ārdurvju D-9 ( 2000x1400, 2gab.,
ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana
5.11. Durvju aiļu sānu malu apdare

m2

1,68

m2

4

m2

5,7

m2

7,25

m2

22,62

m2

6

m2

22,62

kompl.

14

m2

352,1

m2

335,5

m3
m2
m3
m2

55,36
335,5
36,91
335,5

m2

16,6

m

55,5

m

55,5

m3

2,22

m2

28,8

m3
m3
m3
m3
m3
kg
m3
m2
m3

3,02
3,17
1,5
5,7
5,87
110
2,85
22,8
0,29

m2

125,3

m2

125,3

m3

2,5

m3

2,5

6. Labiekārtošana
6.1. Seguma konstrukcijas nojaukšana, grunts
izľemšana un aizvešana uz atbērtni
6.2. Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1
m/dnn izbūve, h=15cm
smilts b=150mm
6.3. Šķembu maisījuma (20-45) apakškārtas izbūve
šķembas b=100mm
6.4. Trotuāra asfaltbetona seguma izbūve, h=8cm
6.5. Ietvju atjaunošana, betona bruģakmens seguma
h=60mm ieklāšana (ieskaitot apakšējo kārtu
ieklāšanu un grunts izľemšanu)
6.6. Bortakmeľu Br.100.30.10 uzstādīšana uz betona
pamatnes
BR 100.30.10
betons B-15
6.7. Ēkas apmales atjaunošana, betonēšana ap
pamatiem, 10cm, paredzot lietus ūdens novadi
zālienā ēkas stūros (ieskaitot vecās demontāţu un
šķembu pamatojuma izbūvi ar blietēšanu zem jaunā)
betons B-7,5
šķembas
6.8. Veco pakāpienu demontāţa
6.9. Betona pakāpienu betonēšana
betons B-22,5 F35
stiegrojums AIII d10 s.200x200
šķembas b=150
ūdensizturīgs finieris
zāģmateriāli
6.10. Augsnes sagatavošana zālieniem ar 20cm biezu
melnzemes kārtas iestrādi ar rokām (paredzot
irdināšanu, līdzināšanu un pievelšanu)
6.11. Zāliena sēšana (daudzgadīga, saulainām un
vidēji noēnotām vietām paredzot laistīšanu)
6.12. Esošās siltumtrases demontāţa
6.13. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā
un izvešana uz izgāztuvi , utilizācija
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7. Pamatu un grīdas atjaunošana.
Plaisas nostiprināšana ķieģeļu sienā
7.1.Plaisas nostiprināšana ķieģeļu sienā
M1 L=300mm 40gab
cementa-smilšu java M500
7.2. Grīdas pamatnes līdzināšana un kabeļu kanālu
betonēšana
betons B 7,5
VS 8568-77 4x500 L=71,5m
7.3. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā un
izvešana uz izgāztuvi

vietas
kg
m3

5
21,8
0,1

m3

31,3

m3
m2

32,87
35,8

m3

80

Kopā:
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Darbu apjomu saraksts Nr. 2-2E
Elektrotehniskā daļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā TA-137 18.Novembra iela 10,
Daugavpilī
Būves adrese: 18.Novembra iela 10, Daugavpils
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

1

2
gab.

1

gab.

8

gab.

3

1.4. Griestu plafona IP44 uzstādīšana (t.sk. lum.spuldzes)

gab.

14

1.5. Griestu plafona ar akumulātoru IP44 uzstādīšana
1.6. 1-pol. z/a slēdţu IP44 uzstādīšana
1.7. 2-pol. z/a slēdţu IP44 uzstādīšana

gab.
gab.
gab.

8
9
4

1.8. 1-pol. sienas kontakta ar zemēšanas spoli uzstādīšana

gab.

8

1.9. Nozarkārbu uzstādīšana
1.10. Savienojušo spaiļu uzstādīšana
1.11. Montāţas cauruļu montāţa
1.12. Vara kabeļa 3x1,5mm2 montāţa

gab.
gab.
m
m

10
200
200
200

1.13. Vara kabeļa 3x2.5mm2 montāţa

m

200

m
kompl.

10
1

gab.
gab.

3
3

gab.

3

1. Iekšējie elektrotīkli
1.1. Slēdţu sadalnes ar 7 automātiem uzstādīšana
1.2. Luminiscēts gaismeklis 4x18w, IP20 uzstādīšana (t.sk.
lum.spuldzes)
1.3.Luminiscēts gaismeklis 4x18w, ar akumulātoru IP20
uzstādīšana

1.14. Vara kabeļa 3x6mm2 montāţa
1.15. Palīgmateriāli
2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija
2.1. Zibensuztverēja stienis 1,5m d16 101/FV
2.2. Pēda zibensuztvērēja stienim 101/B-16
2.3. Klemme stieples pievienojumam pie zibensuztvērēja
108/3
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Daudzums

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Piezīmes

3

4

5

6

2.4. Stiprinājuma elementi uz jumta
2.5. Stiprinājuma elementi stieples stiprinājumam pie
sienas
2.6. Klemme pievienojumam pie kontūra
2.7. Klemme savienojumam 260/M3

gab.

40

gab.

15

gab.
gab.

3
6

m

52

2.9. Palīgmateriāli
3. TA-137 rekonstrukcija
3.1. Spēka transformatora 10/0,52 kV, 700 kVA montāţa
3.2. Spēka transformatora 10/0,52 kV, 1400 kVA montāţa
3.3. Trīsfāzu diodu taisngrieţa montāţa 2000A
3.4. Trīsfāzu diodu taisngrieţa montāţa 1000A
3.5. Savienotājkabeļi ar taisngriezi NYY-0 (1x95) ar
taisngriezi

kompl.

1

gab.
gab.
gab.
gab.

2
1
1
2

m

196

3.6. Kabeļu gala uzmavas ø95 mm2
3.5. Pārejas kopľu un kronšteinu montāţa
3.6. Vara kabelis NYY-0(1x300) kanālos
3.7. Vara kabeļu gala apdares 300mm2
3.8. Gaisa slēdţu 1000A 1kV ar atdalītājiem montāţa
3.9. Gaisa slēdţu 2000A 1kV ar atdalītājiem montāţa
3.10. Kontaktkabeļi MOO 7x1,5 kanālos
3.11. 1 kV spēka kabeļi NMMJ 5x50 kanālos
3.12. 10 kV kabeļi N2XSEY 3x50 kanālos
3.13. 10 kV ligzdas ar gaisa slēdzi montāţa
3.14. 10 kV ligzdas ar drošinātājiem montāţa
3.15. Transformatora 100 kVA montāţa
3.16. Vadības sadalnes montāţa
3.17. Pašpatēriľa sadalnes montāţa
3.18. Palīgmateriāli (kabeļu turētāji kanālos, stiprinājumi,
aizsargprofili, dībeļi)
3.19. RZK sadalnes montāţa
3.20. Spriegummaiľu 10000/100 VAC montāţa
3.21. Demontāţas darbi

gab.
gab.
m.
gab.
gab.
gab.
m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

42
6
27
6
2
5
300
70
100
6
4
2
1
2

kompl.

1

gab.
gab.
kompl.

1
2
1

2.8. Nerūsējošā terauda stieple d10

Kopā
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums:

Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju
transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros

Objekta nosaukums:

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru apakšstacijā TA-257
18.novembra iela 183, Daugavpils

Būves adrese:

18.Novembra iela 183, Daugavpils

Par kopējo summu bez PVN, Ls ____________
Kopējā darbietilpība, cilv./st. _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

Nr.
p.k.

Kods, tāmes
Nr.

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

1.
2.

3-1
3-2E

Tai skaitā
Darba veids vai konstruktīvā
elementa nosaukums

Tāmes
izmaksas
(Ls)

darba
alga
(Ls)

Ēkas renovācija
Elektrotehniskā daļa

Kopā:
Kopā
Virsizdevumi ( _%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _%)
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09%)
Pavisam kopā
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
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materiāli
(Ls)

mehānismi
(Ls)

darbietil
-pība
(cilv./h)

Darbu apjomu saraksts Nr. 3-1
Ēkas renovācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā TA-257 18.Novembra iela 183,
Daugavpilī
Būves adrese: 18.Novembra iela 183, Daugavpils
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36

1

2

1.1. Transformatoru apakšstacija 1-001
1.1.1. Griesti

m2

9,4

1.1.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem

m2

9,4

1.1.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.1.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.1.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.1.2. Sienas
1.1.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.1.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.1.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs

m2
l

9,4
1,88

m2

9,4

kg

33,84

m2

9,4

l

3,29

m2
m2
l

46,3
46,3
6,95

m2

46,3

kg

166,68

Daudzums

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Piezīmes

3

4

5

6

1. Telpu remonts 1.STĀVS

100

smilšpapīrs
1.1.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām

m2

0,93

m2

46,3

Ūdens emulsijas krāsa
1.1.3. Grīdas
1.1.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.1.3.2. Grīdu gruntēšana

l

16,21

m2
m2

9,4
9,4

1.1.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2
kg

9,4
15,04

1.2. Agregātu telpa Nr.1-002
1.2.1. Griesti

m2

11,9

1.2.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem

m2

11,9

1.2.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.2.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.2.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.2.2. Sienas
1.2.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.2.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.2.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs

m2
l

11,9
2,38

m2

11,9

kg

42,84

m2

11,9

l

4,17

m2
m2
l

53,7
53,7
8,06

m2

53,7

kg
m2

193,32
1,07

1.2.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām

m2

53,7

l

18,8

m2
m2
m2
kg

11,9
11,9
11,9
19,04

1.3. Koridora telpa 1-003
1.3.1. Griesti

m2

8

1.3.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem

m2

8

1.3.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.3.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.3.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.2. Sienas
1.3.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana

m2
l

8
1,6

m2

8

kg

28,8

m2

8

l

2,8

m2

40,1

Ūdens emulsijas krāsa
1.2.3. Grīdas
1.2.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.2.3.2. Grīdu gruntēšana
1.2.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
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1.3.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

40,1
6,02

m2

40,1

kg
m2
m2

144,36
0,8
40,1

l

14,04

1.3.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.3.3.2. Grīdu gruntēšana
1.3.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta

m2
m2
m2

8
8
8

"Vetonit 3000"
1.4. Elektrosadales telpa 2-003
1.4.1. Griesti
1.4.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem

kg

12,8

m2
m2

43,7
43,7

m2
l

43,7
8,74

m2

43,7

kg

157,32

m2

43,7

l

15,3

1.4.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana

m2

107,1

1.4.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

107,1
16,07

m2

107,1

kg
m2

385,56
2,14

m2

107,1

l

37,49

1.4.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

43,7

1.4.3.2. Grīdu gruntēšana
1.4.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2
m2
kg

43,7
43,7
69,92

1.5.Pieliekamais telpa 3-003
1.5.1. Griesti
1.5.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.5.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.5.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām

m2

2,6

m2
m2
l

2,6
2,6
0,52

m2

2,6

Knauf grunts Tiefgrund
1.3.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.3.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.3.3. Grīdas

1.4.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.4.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.4.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.4.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.4.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.4.3. Grīdas
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Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.5.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem

kg

9,36

m2

2,6

l

0,91

1.5.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana

m2

25,2

1.5.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

25,2
3,78

m2

25,2

Vetonit LR smalkais līdzinātājs

kg

90,72

smilšpapīrs

m2

0,5

1.5.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.5.3. Grīdas

m2
l

25,2
8,82

1.5.3.1. Vecā koka grīdas seguma demontāţa

m2

2,6

m2

2.6

m2

2,6

m2

2,6

m2

2,6

m2

2.6

1.5.3.7. Grīdu gruntēšana

m2

2,6

1.5.3.8. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta

m2

2,6

"Vetonit 3000"

kg

4,16

1.6. Tualete telpa Nr.4-003
1.6.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāsa
1.6.2. Sienas
1.6.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana
1.6.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund

m2

1,1

m2
m2
gab.
m2
gab
m
kg
kg
m2
l

1,1
1,16
2
1,13
28
1,32
0,66
1,76
0,02
0,39

m2
m2
l

7,2
7,2
1,08

Ūdens emulsijas krāsa
1.5.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.5.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām

1.5.3.2. Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 50
mm dziļumam
1.5.3.3. Hidroizolācijas ieklāšana
1.5.3.4. Siltumizolācijas Tenapor vai anologu
50mm plākšľu ieklāšana
1.5.3.5. Stiegrojuma sieta d-3Bpl ar soli 200x200
uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes
1.5.3.6. Monolītā betona grīdas 50 mm biezumā
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1.6.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.6.2.4. Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm
h=1,8m
keramikas flīzes
līme

m2

3,5

kg
m2

12,6
0,07

m2

4,6

m2
kg

4,97
13,8

šuvju aizpildītājs

kg

2,3

1.6.2.5. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.7.3. Grīdas

m2
l

2,6
0,91

1.7.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

1,1

m2

1,1

m2

1,1

m2

1,1

m2

1,1

m2

1,1

1.7.3.7. Grīdu gruntēšana

m2

1,1

1.7.3.8. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta

m2

1,1

kg

1,76

m2

1,1

flīzes
līme

m2
kg

1,19
4,95

šuvju aizpildītājs

kg

0,55

grīdlīste
līme
šuvju aizpildītājs

m2
kg
kg

0,17
0,74
0,08

1.8. Elektrosadales telpa Nr.6-003
1.8.1. Griesti
1.8.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.8.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.8.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.8.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem

m2

40,7

m2
m2
l

40,7
40,7
8,14

m2

40,7

kg

146,52

m2

40,7

1.7.3.2. Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 50
mm dziļumam
1.7.3.3. Hidroizolācijas ieklāšana

1.7.3.4. Siltumizolācijas Tenapor vai anologu
50mm plākšnu ieklāšana
1.7.3.5. Stiegrojuma sieta d-3Bpl ar soli 200x200
uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes
1.7.3.6. Monolītā betona grīdas 50 mm biezumā

"Vetonit 3000"
1.7.3.9. Grīdu segums no akmens masas,
neslīdošām flīzēm uz līmes kārtas
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Ūdens emulsijas krāsa

l

14,25

1.8.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana

m2

114,1

1.8.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

114,1
17,12

m2

114,1

kg
m2

410,76
2,28

m2

114,1

l

39,94

m2

40,7

m2

40,7

m2

40,7

m2

40,7

m2

40,7

m2

40,7

1.8.3.2. Grīdu gruntēšana

m2

40,7

1.8.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta

m2

40,7

"Vetonit 3000"

kg

65,12

1.9. Pieliekamais telpa Nr.7-003
1.9.1. Griesti
Iekārto griestu montāţa
metāla karkass
dībelis
reģipsis GKB
skrūves
šuvju lenta
špaktele "Uniflot"
špaktele "Vetonit"
smilšpapīrs
ūdens emulsijas krāša
1.9.2. Sienas
1.9.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana
1.9.2.2. Sienu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund
1.9.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs

m2

8,7

m2
m2
gab
m2
gab
m
kg
kg
m2
l

8,7
9,14
18
8,96
218
10,44
5,22
13,92
0,17
3,05

m2
m2
l

27,7
27,7
4,16

m2

27,7

kg
m2

99,72
0,55

m2

27,7

1.8.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.8.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.8.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.8.3. Grīdas
1.8.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.8.3.2. Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 50
mm dziļumam
1.8.3.3. Hidroizolācijas ieklāšana
1.8.3.4. Siltumizolācijas Tenapor vai anologu
50mm plākšnu ieklāšana
1.8.3.5. Stiegrojuma sieta d-3Bpl ar soli 200x200
uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes
1.8.3.6. Monolītā betona grīdas 50 mm biezumā

1.9.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
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Ūdens emulsijas krāsa

l

9,7

m2

8,7

m2

8,7

m2

10,44

m2

10,44

m2

10,44

100m2

0,09

1.9.3.7. Grīdu gruntēšana

m2

8,7

1.9.3.8. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta

m2

8,7

kg

13,92

m2
m2
kg
m
m
m2

8,7
9,14
2,61
8,7
15
10,5

m2

10,5

m2
l

10,5
2,1

m2

10,5

kg

37,8

m2

10,5

l

3,68

1.10.2.1. Vecā krāsojuma noľemšana

m2

47,8

1.10.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

47,8
7,17

m2

47,8

kg
m2

172,08
0,96

m2

47,8

l

16,73

1.10.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

10,5

1.10.3.2. Grīdu gruntēšana
1.10.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.11. Transformatoru telpa Nr.1-004

m2
m2
kg
m2

10,5
10,5
16,8
1,1

1.9.3. Grīdas
1.9.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa
1.9.3.2. Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 50
mm dziļumam
1.9.3.3. Hidroizolācijas ieklāšana
1.9.3.4. Siltumizolācijas Tenapor vai anologu
50mm plākšľu ieklāšana
1.9.3.5. Stiegrojuma sieta d-3Bpl ar soli 200x200
uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes
1.9.3.6. Monolītā betona grīdas 50 mm biezumā

"Vetonit 3000"
1.9.3.9. Grīdu linoleja segums
linolejs
līme
šuvju diegs
Grīdlīstes,sliekšľu uzstādīšana
1.10. Agregātu telpa Nr.8-003
1.10.1. Griesti
1.10.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.10.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.10.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.10.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.10.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.10.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.10.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.10.3. Grīdas
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1.11.1. Griesti
1.11.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.11.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.11.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.11.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem

m2
m2
l

9,7
9,7
1,94

m2

9,7

kg

34,92

m2

9,7

l

3,4

1.11.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana

m2

45,8

1.11.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

45,8
6,87

m2

45,8

kg
m2

164,88
0,92

m2

45,8

l

16,03

1.11.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

9,7

1.11.3.2. Grīdu gruntēšana
1.11.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"
1.12. Transformatoru telpa Nr.1-005

m2
m2
kg
m2

9,7
9,7
15,52
9,2

m2
m2
l

9,2
9,2
1,84

m2

9,2

kg

33,12

m2

9,2

l

3,22

1.12.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana

m2

44,3

1.12.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

44,3
6,65

m2

44,3

kg
m2

159,48
0,89

m2

44,3

Ūdens emulsijas krāsa
1.11.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.11.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.11.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.11.3. Grīdas

1.12.1. Griesti
1.12.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.12.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.12.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.12.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.12.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.12.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.12.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
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Ūdens emulsijas krāsa

l

15,51

1.12.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

9,2

1.12.3.2. Grīdu gruntēšana
1.12.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2
m2
kg

9,2
9,2
14,72

1.13.Transformatoru telpas Nr.1-006

m2

9,4

m2
m2
l

9,4
9,4
1,88

m2

9,4

kg

33,84

m2

9,4

l

3,29

1.13.2.1. Vecā krāsojuma un flīţu noľemšana

m2

46,9

1.13.2.2. Sienu gruntēšana

m2
l

46,9
7,04

m2

46,9

kg
m2

168,84
0,94

m2

46,9

l

16,42

1.13.3.1. Vecā grīdas seguma demontāţa

m2

9,4

1.13.3.2. Grīdu gruntēšana
1.13.3.3. Grīdu izlīdzinošā kārta no vetonīta
"Vetonit 3000"

m2
m2
kg

9,4
9,4
15,04

kompl.
gab.

1
4

m

30

m

30

kompl.

1

1.12.3. Grīdas

1.13.1. Griesti
1.13.1.1. Vecā krāsojuma noľemšana no griestiem
1.13.1.2. Griestu gruntēšana
Knauf grunts Tiefgrund LF
1.13.1.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
1.13.1.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējiem
griestiem
Ūdens emulsijas krāsa
1.13.2. Sienas

Knauf grunts Tiefgrund
1.13.2.3. Virsmu vienkārtas izlīdzināšana ar
speciālām sauso maisījumu javām
Vetonit LR smalkais līdzinātājs
smilšpapīrs
1.13.2.4. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām
Ūdens emulsijas krāsa
1.13.3. Grīdas

1.14. Ūdensvads un kanalizācija
1.14.1. Santehnisko ierīču un cauruļu demontāţa
1.14.2. Lodveida ventiļa Dn20mm PN10 montāţa
1.14.3. Tērauda cinkotās ūdensvada caurules ar
veidgabaliem, PN10,Dn20 montāţa
1.14.4. Pretsvīšanas izolācijas b=20mm, Dn20
montāţa
1.14.5. Fajansa mazgāšanas galds ar plastmasas
pudeļveida sifonu, izlaidi d32mm,kronšteiniem un
jaucējkrānu montāţa un pieslēgšanās pie esošajiem
tīkliem
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1.14.6. Fajansa sēdpoda ar skalošanas kasti un
taisno izlaidi montāţa un pieslēgšanās pie
esošajiem tīkliem

kompl.

1

1.14.7. Karstā ūdens boilera 10l montāţa un
pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem

kompl.

1

m2

15

kompl.

1

kompl.

2

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

1

m2

365

m2

340

m2
gab.

357
2720

līmjava Serpo 405 vai analogs

kg

2380

cokola profils
2.3. Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana ar
AQUAFIN 2K sastāvu
2.4. Cokola siltināšana ar PAROC GRS20 100mm
PAROC GRS20 100mm

m

69,5

m2

25

m2
m2

25
26,25

gab.

200

kg

100

m2

365

m2
kg

383,25
2299,5

1.14.8. Reģipša kārbas montāţa un apdare

1.15. Apkure
1.15.1. Apkures radiātoru un cauruļu demontāţa
1.15.2. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.8)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.3. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.4)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.4. Elektriskā radiātora (atbilstoša telpai Nr.5)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)
1.15.5. Gaisa siltumsūkľa (atbilstoša telpai Nr.8)
uzstādīšana (ieskaitot elektrības pievienošanu)

2. Fasādes siltināšana
2.1. Fasādes un cokola gruntēšana

2.2. Fasādes siltināšana ar cietās akmens vates
plāksnēm PAROC FAS 4 vai anologu 100mm
pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām
p=130kg/m3 λ=0.041 W/mK
akmens vate PAROC 100mm
dībeļi

dībeļi
līmjava
2.5. Fasādes un cokola virsmu stiegrošana ar
stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu
ar līmjavu
stiklšķiedras siets
līme "Sakret" BAK vai analogs
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stūra profils ar sietu

m

25

m2

365

m2

365

kompl.

1

m2

192,5

m2

192,5

brusas

m3

1,54

naglas

kg

11,55

m2

192,5

m2

192,5

m2

192,5

m2

192,5

m2

192,5

loksne

m2

288,75

skrūves

gab.

770

3.8. Rannila skārda apdares elementu ierīkošana

m2

40

3.9. Jumta tekľu ierīkošana
3.10. Taisnstūrveida notekcauruļu montāţa
95x75mm

m

22,3

m

18,2

m2

24,6

m2

0,43

m2

2,48

m2

1,7

m2

0,92

m2

1,45

m2

2,31

m2

2,63

2.6. Fasādes un cokola virsmas apmešana ar
dekoratīvo javu "FASADE Sadolin"
2.7. Fasādes un cokola krāsojums "FASADE
Sadolin"
2.8. Metāla vārtiľu krāsošana
3. Jumta pārseguma siltināšana
3.1. Vecā jumta seguma demontāţa (ieskaitot
koka latojuma demontāţu)
3.2. Retināts dēļu klājs 50x50mm, solis 350mm
montāţa

3.3. Antikondesāta plēves ieklāšana
3.4. Siltuma izolācijas plātľu ROS-30g iebūve
pārsegumā 160 mm biezumā p=100kg/m3 λ=0.037
W/mK
3.5. Siltuma izolācijas plātľu ROB-80t iebūve
pārsegumā 40 mm biezumā
3.6. Tvaika izolācijas ieklāšana
3.7. Jumta ierīkošana no Rannila CLASSIC (viss
komplekts)

4. Logu nomaiņa
4.1. Loga bloku demontāţa
4.2. PVC logu bloku L-1 ( 500x850, verami 1gab.)
uzstādīšana
4.3. PVC logu bloku L-2 (800x3100, 1gab.)
uzstādīšana
4.4. PVC logu bloku L-3 (1000x1700, 1gab.)
uzstādīšana
4.5. PVC logu bloku L-4 (800x1150, 1gab.)
uzstādīšana
4.6. PVC logu bloku L-5 (1000x1450, 1gab.)
uzstādīšana
4.7. PVC logu bloku L-6 (1400x1650, 1gab.)
uzstādīšana
4.8. Stikla bloku L-7 (1500x1750, 1gab.)
uzstādīšana
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4.9. Stikla bloku L-8 (1940x970, 1gab.)
uzstādīšana
4.10. Stikla bloku L-9 (2700x970, 1gab.)
uzstādīšana
4.11. Jaunu skārda palodţu montāţa (ieskaitot
veco demontāţu)

m2

1,88

m2

2,62

m

13

m

13

4.13. Logu aiļu sānu malu apdare (ieskaitot metāla
reţģu krāsošanu)

kompl.

9

4.14. Metāla reţģu (ventilācijas) krāsošana

kompl.

3

m2

53,89

m2

1,26

m2

3,36

m2

3,36

m2

1,89

m2

4,77

m2

1,58

m2

1,89

m2

2,1

m2

4,68

m2

4,85

5.12. Metāla ārdurvju D-10* (1750x2750, 1gab., ar
ventilācijas resti, ugunsdrošās EI 60 ) bloka
uzstādīšana

m2

4,85

5.13. Metāla ārdurvju D-11 ( 1850x2650, 1gab.,
divviru, ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana

m2

4,9

5.14. Metāla durvju D-12 ( 2250x3200, 2gab.,
divviru, ar divām ventilācijas restēm, ugunsdrošās
EI 30 ) bloka uzstādīšana

m2

14,4

kompl.

17

6.1. Seguma konstrukcijas nojaukšana, grunts
izľemšana un aizvešana

m2

196,4

6.2. Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1
m/dnn izbūve, h=15cm

m2

195,3

4.12. Jaunu iekšējo palodţu montāţa

5. Durvju nomaiņa
5.1. Durvju bloku demontāţa
5.2. MDF durvju D-1 ( 600x2100, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.3.MDF durvju D-2 ( 800x2100, 2gab.,
ugunsizturīgs EI60 ) bloka uzstādīšana
5.4. MDF durvju D-3 ( 800x2100, 2gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.5. MDF durvju D-4 ( 900x2100, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.6. MDF durvju D-5 ( 1850x2580, 1gab., bez
stiklojuma, divviru) bloka uzstādīšana
5.7. MDF durvju D-6 ( 750x2100, 1gab., bez
stiklojuma) bloka uzstādīšana
5.8. Alumīnija karkasa PVC ārdurvju D-7
(900x2100, 1gab) uzstādīšana
5.9. Metāla ārdurvju D-8 ( 1000x2100, 1gab., ar
ventilācijas resti, ugunsdrošās EI 60 ) bloka
uzstādīšana
5.10. Metāla ārdurvju D-9 ( 1700x2750, 1gaab.,
divviru, ugunsdrošās EI 30 ) bloka uzstādīšana
5.11. Metāla ārdurvju D-10 ( 1750x2750, 1gab.,
ugunsdrošās EI 60 ) bloka uzstādīšana

5.15. Durvju aiļu sānu malu apdare

6. Labiekārtošana
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smilts b=150mm

m3

32,22

6.3. Šķembu maisījuma (20-45) apakškārtas izbūve

m2

195,3

šķembas b=100mm

m3

21,48

m2

195,3

m2

1,1

m

20,3

BR 100.30.10

m

20,3

betons B-15

m3

0,81

m2

52,9

m3
m3

5,55
5,82

6.10. Augsnes sagatavošana zālieniem ar 20cm
biezu melnzemes kārtas iestrādi ar rokām
(paredzot irdināšanu, līdzināšanu un pievelšanu)

m2

45

6.11. Zāliena sēšana (daudzgadīga, saulainām un
vidēji noēnotām vietām paredzot laistīšanu)

m2

45

vietas

3

M1 L=300mm 6 gab.

kg

8,7

cementa-smilšu java M500

m3

0,1

m3

23,5

m3
m2

24,68
31

m3

86

6.4. Trotuāra asfaltbetona seguma izbūve, h=8cm
6.5. Ietvju atjaunošana, betona bruģakmens
seguma h=60mm ieklāšana (ieskaitot apakšējo
kārtu ieklāšanu un grunts izľemšanu)
6.8. Bortakmeľu Br.100.30.10 uzstādīšana uz
betona pamatnes

6.9. Ēkas apmales atjaunošana, betonēšana ap
pamatiem, 10cm, paredzot lietus ūdens novadi
zālienā ēkas stūros (ieskaitot vecās demontāţu un
šķembu pamata izbūvi ar blietēšanu zem jaunā)
betons B-7,5
šķembas

7. Pamatu un grīdas atjaunošana. Plaisas
nostiprināšana ķieģeļu sienā
7.1. Plaisas nostiprināšana ķieģeļu sienā

7.2. Grīdas pamatnes līdzināšana un kabeļu kanālu
betonēšana
betons B 7,5
VS 4x500 L=71,5m
7.3. Būvgrūţu savākšana, iekraušana automašīnā
un izvešana uz izgāztuvi

Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________
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Darbu apjomu saraksts Nr. 3-2E
Elektrotehniskā daļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta
infrastruktūras renovācija" ietvaros
Objekta nosaukums: Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija apakšstacijā TA-257 18.Novembra iela 183,
Daugavpilī
Būves adrese: 18.Novembra iela 183, Daugavpils
Komentārs : Būvuzľēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un
specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošos darbu apjomus.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Pasūtījuma Nr.1-12/36
Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības
izmaksas
(Ls)

Summa
(Ls)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

1.1. Slēdţu sadalnes ar 7 automātiem uzstādīšana
1.2. Luminiscēts gaismeklis 4x18w, IP20 uzstādīšana (t.sk.
lum.spuldzes)
1.3.Luminiscēts gaismeklis 4x18w, ar akumulātoru IP20
uzstādīšana

gab.

1

gab.

11

gab.

6

1.4. Griestu plafona IP44 uzstādīšana (t.sk. lum.spuldzes)

gab.

10

1.5. Griestu plafona ar akumulātoru IP44 uzstādīšana
1.6. 1-pol. z/a slēdţu IP44 uzstādīšana
1.7. 2-pol. z/a slēdţu IP44 uzstādīšana

gab.
gab.
gab.

6
10
3

1.8. 1-pol. sienas kontakts ar zemēšanas spoli uzstādīšana

gab.

8

gab.
gab.
m
m
m
m
kompl.

16
200
200
380
241
20
1

gab.
gab.

3
3

gab.

3

gab.

40

1. Iekšējie elektrotīkli

1.9. Nozarkārbu uzstādīšana
1.10. Savienojošo spaiļu uzstādīšana
1.11. Gofrētu cauruļu montāţa
1.12. Kabeļa MMJ 3x1,5 mm2 montāţa
1.13. Kabeļa MMJ 3x2.5 mm2 montāţa
1.14. Kabeļa MMJ 3x6 mm2 montāţa
1.15. Palīgmateriāli
2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija
2.1. Zibensuztverēja stienis 1,5m d16 101/FV
2.2. Pēda zibensuztvērēja stienim 101/B-16
2.3. Klemme stieples pievienojumam pie zibensuztvērēja
108/3
2.4. Stiprinājuma elementi uz jumta
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2.5. Stiprinājuma elementi stieples stiprinājumam pie
sienas
2.6. Klemme pievienojumam pie kontūra
2.7. Kleme savienojumam 260/M3
2.8. Nerūsējošā tērauda stieple d10

gab.

15

gab.
gab.
m

3
6
52

kompl.

1

3.1.Spēka transformatora 10/0,52 kV, 700 kVA montāţa

gab.

2

3.2.Trīsfāţu diodu taisngrieţa montāţa 1000A
3.3. Spēka transformators 10/0,52 kV, 1400 kVA
3.4. Trīsfāţu diodu taisngrieţa montāţa 2000A
3.5. Savienotājkabeļi ar taisngriezi NYY-0 (1x95) ar
taisngriezi
3.6. Kabeļu gala apdares ø95 mm2
3.7. Pārejas kopľu un kronšteinu montāţa
3.8. Vara kabelis NYY-0(1x300) kanālos
3.9. Vara kabeļu gala apdares 300mm2

gab.
gab.
gab.

2
1
1

m

250

gab.
gab.
m
gab.

42
6
50
6

3.10. Gaisa slēdţu 1000A 1kV ar atdalītājiem montāţa

gab.

2

3.11. Gaisa slēdţu 2000A 1kV ar atdalītājiem montāţa

gab.

4

m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
kompl.
kompl.

300
50
56
7
4
1
2
1
2
1
2
1
1

1.9. Palīgmateriāli
3. TA-257 rekonstrukcija

3.12. Kontrolkabeļu MOO 7x1,5 kanālos
3.13. 1 kV spēka kabeļi NMMJ 5x50 kanālos
3.14. 10 kV kabeļi N2XSEY 3x50 kanālos
3.15. 10 kV ligzdas ar gaisa slēdzi montāţa
3.16. 10 kV ligzdas ar drošinātājiem montāţa
3.17. Transformators 400 kVA montāţa
3.18. Transformatora 40 kVA montāţa
3.19. Vadības sadalnes montāţa
3.20. Pašpatēriľa sadalnes montāţa
3.19. RZK sadalnes montāţa
3.20. Spriegummaiľu 10000/100 VAC montāţa
3.21. Palīgmateriāli
3.22. Demontāţas darbi
Kopā:
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja __________________
Sertifikāta Nr. ________________

PIEZĪMES:

Darbi izpildāmi atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie
būvnoteikumi".
Pretendentam jāievērtē Darbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un darbi, ar kuriem būtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
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Pielikums Nr.6
iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
,,A’’ daļai un/vai ,,B’’ daļai
Pretendents:
(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese)

Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs:
Atklāta konkursa ,,Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija
ERAF projekta ietvaros’’ identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ERAF.
Kam: AS ,,Tramvaju uzľēmums’’ iepirkuma komisijai
1. Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā
parakstījušies, piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovāciju (,,A’’ daļai)
vai/un pārveidošanas apakšstaciju renovāciju (,,B’’ daļai) „Daugavpils pilsētas tramvaju
transporta infrastruktūras renovācija‖ ERAF projekta ietvaros atbilstoši darbu daudzumu
sarakstiem un specifikācijām (Nolikuma pielikums Nr.5), līguma prasībām, saskaľā ar darbu
izpildes grafiku (nedēļās) par piedāvājuma cenu:
Kopējā līgumcena bez PVN

2. Ja mūsu piedāvājums tiks pieľemts, mēs apľemamies, Nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un
pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.
3. Šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas
dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda
beigām.
(vieta)

(datums)

Pretendents:
z.v.

(amats, paraksts, V.Uzvārds)
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ERAF

LĪGUMA PROJEKTS ,,A’’ daļai
AS ,,Tramvaju uzņēmums’’, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183,
Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa Ēvalda Mekša personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un
______________________,v reģ.Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk "Būvuzľēmējs ", ______________________personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no
otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - "PUSES", pamatojoties uz AS ,,Tramvaju
uzľēmums’’ iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__)
,,Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas ERAF projekta
ietvaros’’, identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF, iepirkuma daļa, noslēdza šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
1.Definīcijas
1.1.Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.2.Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām,
kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiľa laikā.
1.3.Apakšuzľēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas
Darba daļas veikšanu.
1.4.Būvinţenieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu
uzraudzību.
1.5.Būvuzraugs ir Būvinţeniera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā
būvuzraudzību saskaľā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi‖.
1.6.Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību
saskaľā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi‖.
1.7.Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada
Darba izpildi būves vietā.
1.8. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieľemt
lēmumus, dot rīkojumus un saskaľojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
1.9.Sākotnējā līgumcena ir līgumcena par kādu noslēgts šis līgums.
2. Līguma priekšmets
2.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzľēmējs par samaksu apľemas Līgumā noteiktajā kārtībā,
termiľos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot LR normatīvo aktu prasības, veikt Daugavpils pilsētas
tramvaju līniju renovāciju ,,A’’ daļai, ,,Daugavpils pilsētas tramvaju līniju un pārveidošanas
apakšstaciju renovācijas darbus’’ ERAF projekta ietvaros (turpmāk – Darbs) atbilstoši
specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), Darbu daudzumu sarakstam (Līguma pielikums Nr.2),
Darba organizācijai (Līguma pielikums Nr.3) atklātā konkursa ________ (identifikācijas numurs
________, ____ daļai ,,______________’’ nolikumam (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā
– konkursa nolikums) un Būvuzľēmēja iesniegtajam atklātā konkursa ,, ______________’’
(identifikācijas numurs _____, ___ daļai ,,___________________’’ piedāvājumam (Līguma
pielikums Nr.5) un šī līguma nosacījumiem.
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2.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Darbu daudzumu sarakstā noteiktos objekta izbūvei
nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo
materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu, palaišanu un nodošanu
Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības,
kuras izriet no šī līguma un LR normatīvo aktu prasībām.
2.3. Būvuzľēmējs apliecina, ka viľš ir pienācīgi iepazinies ar specifikāciju, darbu daudzumu
sarakstu tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un
prasībām.
2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi
samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Būvuzľēmēja piedāvājumā atklātam konkursam.
2.5. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiālie tiek nodoti Pasūtītājam ar pieľemšanas –
nodošanas aktu.
3. Darbu apjoms, izpildes termiņi
3.1. Būvuzľēmējs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Darbu
izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.6) noteikto darbu veikšanas secību un termiľus.
Būvuzľēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz __________.gada __._____________.
3.2.Būvuzľēmēja pienākums ir ne vēlāk ka 10 (desmit) dienā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas:
3.2.1.iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu
kopijas (uzrādot oriģinālu). Par minēto dokumentu nodošanu – pieľemšanu tiek sastādīts akts,
kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatľemamas sastāvdaļas;
3.2.2.saskaľā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam bankas līgumsaistību izpildes
garantijas oriģinālu. Par minētā dokumenta nodošanu – pieľemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā
ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatľemamas sastāvdaļas.
3.3. Būvuzľēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma
abpusējas parakstīšanas un punktā 3.2. minētā izpildes.
3.4. Ja Būvuzľēmējs nav izpildījis Līguma 3.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un
Būvuzľēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaľā ar Līguma 11.1. punktu.
3.5. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu ţurnālā.
3.6. Būvuzľēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu
vadītāju un tā vietnieku, saľemot iepriekšēju rakstisku saskaľojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu
vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu
vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.
3.7. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzľēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas
ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaľā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas
būvnormatīviem.
3.8.Būvuzľēmējam ir tiesības saľemt Darba pabeigšanas termiľa pagarinājumu, ja:
3.8.1.Pasūtītājs vai Būvinţenieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3.8.2.Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi
klimatiskie apstākļi.
4.Darbu izmaiņas
4.1.Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu
papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiľos, Būvuzľēmēja
pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju.
4.2.Būvinţenieris drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to
papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiľām saistītus
Darba pabeigšanas termiľa grozījumus.
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4.3.Pēc Būvinţeniera pieprasījuma Būvuzľēmējam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā
dokumentācija par Darba izmaiľu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
4.4.Ja izmaiľas ierosina Būvuzľēmējs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu
Būvuzľēmejam uz sava rēķina ierosināto izmaiľu tehniskie risinājumi jāsaskaľo ar projekta
autoru.
4.5.Darba izmaiľām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam
analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā,
vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Būvuzľēmēja iesniegtās un
Būvinţeniera saskaľotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja
līgumos.
4.6.Par Darba izmaiľām Būvinţenieris sagatavo izmaiľu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu
eksemplāru Būvuzľēmējam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības
dokumentos.
4.7.Izmaiľu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam.
5.Būvuzņēmēja pienākumi
5.1.Ievērot iesniegtā atklātā konkursa ,,____________’’ (identifikācijas numurs___________,
____ daļai ,,____________’’ piedāvājuma nosacījumus.
5.2.Darbu sākumposmā Būvuzľēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus
par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
5.3.Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot specifikācijā un darbu daudzumu sarakstā minētās prasības un
apjomus, Darbu izpildes grafiku.
5.4.Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas
nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos
sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.
5.5.Pirms Darbu uzsākšanas pieľemt no Pasūtītāja paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Pusēm sastādot par to pieľemšanas - nodošanas aktu.
5.6.Pirms Darbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība‖. Stendu izgatavo Pasūtītājs.
5.7.Veikt Darbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaľošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus
būvuzľēmējus kā apakšuzľēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzľemoties pilnu atbildību par apakšuzľēmēju
darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzľēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo
darbu veikšanai.
5.8.Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem
nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
5.9.Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaľā ar specifikāciju, darbu
apjomu sarakstu un rakstveidā saskaľot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes
noteikumi.
5.10.Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaľā ar tehnisko specifikāciju.
Par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiľas nepieciešamību iepriekš saskaľot ar
Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu, vai piedāvātais materiāls un iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai, un
ziľot Pasūtītājam, kurš pieľem galīgo lēmumu par materiālu maiľu un attiecīgi rakstveidā apstiprina.
5.11.Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības
noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides
aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar renovācijas būvdarbiem Objektā, kā arī uzľemties pilnu atbildību
par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
5.12.Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā, darbinieku instruēšanu par visu tehnisko
iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas LR normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāţas.
5.13.Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
5.14.Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
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5.15.Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju
vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
5.16.Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos
izdevumus, tai skaitā, par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
5.17.Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā
saskaľojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzľemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam
pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.
5.18.Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu ţurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju
elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.
5.19.Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt
amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
5.20.Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaľā ar projektu un Latvijas
būvnormatīviem.
5.21.Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.
5.22.Darbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar
šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.23.Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī
būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
5.24.Nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzľēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem
normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes,
rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
5.25.Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgruţu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to
regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
5.26.Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgruţu izvešanu no Objekta un teritorijas
sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzľēmējam un apakšuzľēmējam piederošiem darba rīkiem
un inventāra.
5.27.Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem
apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
Būvuzľēmējam nav tiesību pretendēt uz Darba termiľu vai līgumcenas grozījumiem, ja
Būvuzľēmējs nav laikus paziľojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti,
termiľus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai
izvairītos no tiem.
5.28.Rakstveidā saskaľot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā
radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.
5.29.Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies
apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos
novērstu.
5.30.Līdz katra mēneša 1. (pirmajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par
iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiľu ievērošanu.
5.31.Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzľēmēja pienākumus.
5.32.Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzľēmēja pamanītu kļūdu
projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metoţu pielietojumu.
5.33.Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viľa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas
garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.
5.34.Būvuzľēmējam ir pienākums rakstveidā saskaľot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu
veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.
5.35.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzľēmumiem.

119

6.Pasūtītāja pienākumi.
6.1.Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzľēmējam līgumsaistību
izpildei.
6.2.Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
6.3. Darbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.
6.4.Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot
pilnvarojuma robeţas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot
Būvuzľēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu, pirmkārt, tiek
informēts Būvuzľēmējs.
6.5.Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
6.5.1.apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes
grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiľus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības
apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu
Būvuzľēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
6.5.2.neapturot Darbu izpildi, grozīt Darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika
grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiľus, nevis maksājumu summu.
Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar
būt par pamatu Būvuzľēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai
līgumsodu.
7.Līgumcena un maksāšanas noteikumi.
7.1. Līgumcena bez PVN par Darbu veikšanu saskaľā ar Darbu daudzumu sarakstu un Finanšu
piedāvājumu
atklātam
konkursam,
sastāda
...............
LVL
(.........................................................................................). PVN 22% sastāda .................... LVL
(............................................................................................). Pavisam kopā Līgumcena ar PVN sastāda
.................... LVL (............................................................................................).
7.2. Līgumcena ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzľēmēja saistību izpildi –
darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
7.3. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:
7.3.1.atbilstoši nolīgtajām vai izmaiľu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un
uzmērīto darba apjomu;
7.3.2.Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai
izmaiľu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
7.4.Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :
7.4.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.
7.4.2. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja
Pasūtītajam ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzľēmēja
piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā. Aktus un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša
1.datumam.
7.4.3. Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no katra Objekta summas
tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas uz garantijas laiku (tekstu
pirms iesniegšanas jāsaskaľo ar Pasūtītāju) iesniegšanas. Bankas garantija uz garantijas
laiku tiek noformēta katram Objektam atsevišķi.
7.5.Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
8. Darbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā
8.1.Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas saskaľā ar spēkā esošajiem
Latvijas būvnormatīviem Būvuzľēmējs par to rakstiski paziľo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un
nodošanu Pasūtītājam.
8.2.Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību
specifikācijai, darbu daudzuma sarakstam, kā arī, ja Būvuzľēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu Darbu
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pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un
uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzľēmējs.
8.3. 5(piecu) darba dienu laikā pēc aktiem par izpildītajiem Darbiem saľemšanas Pasūtītājs pārbauda
izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē
rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieľemt.
8.4.Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieľemšanas, ja Darbu pieľemšanas procesā tiek konstatēti
kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai LR normatīvajiem aktiem. Pēc
attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzľēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saľemšanas pārbauda izpildīto Darbu
apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu
atteikumu Darbus pieľemt.
8.5.Darbu pieľemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzľēmēju no atbildības par
Darbu grafika neievērošanu.
8.6.Pēc šajā Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzľēmējs par to rakstiski paziľo Pasūtītājam,
nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic Darbu nodošanu.
8.7.Paveikto Darbu nodošanai, Puses izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis,
Projekta vadītājs, Būvuzľēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Darbu
apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieľemšanas aktu, ko
paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt
nodošanas – pieľemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieľemšanas. Pēc
attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzľēmējs veic atkārtotu Darbu nodošanu.
8.8.Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes
izdevumus sedz Pasūtītājs, izľemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai
nepilnības, kas radušies Būvuzľēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes
izdevumus sedz Būvuzľēmējs.
8.9.Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzľēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos
noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzľēmēja ir pieľemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts
par būves pieľemšanu ekspluatācijā.
8.10.Ja Objekts kopumā netiek pieľemts ekspluatācijā, tad Būvuzľēmējs par saviem līdzekļiem un ar
saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieľemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus,
sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiľiem. Pēc lēmuma
izpildes Puses veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
8.11.Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieľemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala
samaksas par Objektu kopumā.
9. Garantijas
9.1.Būvuzľēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2.„Garantēšana‖ šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Puse, kura deva garantijas, apľemas atlīdzināt visus
zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzľemtās saistības netiek izpildītas.
9.3.Būvuzľēmēja izpildīto Darbu garantijas termiľš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
9.4.Garantijas termiľā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzľēmējs apľemas novērst saviem
spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiľš tiek noteikts Pusēm
vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi,
kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiľu Būvuzľēmējam ir obligāts. Ekspertīze
tiek veikta uz Būvuzľēmēja rēķina. Ja Būvuzľēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto
termiľu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes
nokavējumu. Būvuzľēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu
apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos
Būvuzľēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiľa
nokavējumam.
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9.5.Ja Būvuzľēmējs garantijas termiľā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā
termiľā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzľēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
9.6.Būvuzľēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu raţotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas
Pasūtītājam.
9.7.Būvuzľēmējs apľemas ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas
iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantija par summu 5% (pieci
procenti) apmērā no Līguma summas.
9.8.Būvuzľēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas
oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo
Būvdarbu Realizācijas par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
9.9. Būvuzľēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzľēmēju nav, vai, pēc viľa labākās pārliecības, nedraud un
netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāţa, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts
pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzľēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzľēmēju spēju izpildīt
jebkādas viľa saistības sakarā ar šo Līgumu.
10.Atbildība
10.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības
rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļľa Pusēm nav jāatlīdzina.
10.2.Būvuzľēmējs uzľemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai
trešajām personām, Būvuzľēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apľemas patstāvīgi atrisināt
visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
10.3.Būvuzľēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies
Būvuzľēmēja nodarbināto apakšuzľēmēju saistību izpildes ietvaros.
10.4.Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziľu patiesumu un pilnību.
10.5.Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzľēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti,
atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.6.Būvuzľēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas
institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzľēmēja pieļautajiem šī Līguma
noteikumu pārkāpumiem.
11.Apdrošināšana un garantija
11.1.Būvuzľēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas
parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var
rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzľēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā
būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā, veicot šādu risku apdrošināšanu:
11.1.1.celtniecības montāţas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai
ekspluatācijā;
11.1.2.apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un
bojājumiem līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;
11.1.3.civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām apdrošināšana 30% no Līgumā paredzētās atlīdzības
par būvdarbu veikšanu līdz garantijas termiľa beigām.
12.Sankcijas
12.1.Ja Būvuzľēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiľā, saskaľā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot
galīgo norēķinu no Būvuzľēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto dienu.
12.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu
0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
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12.3. Ja Būvuzľēmējs neievēro Darba izpildes grafiku, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu
0,05% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzľēmējam, ja
Būvuzľēmējs pabeidz Darbus paredzētajā termiľā, un Objekts tiek nodots ekspluatācijā.
12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu
atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaľā ar satiksmes organizācijas un
darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
12.5.Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā
no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.
12.6.Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumos
Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā‖ noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos
Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu , ja tā konstatēta ar Pasūtītāja vai Būvinţeniera, vai
Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu
13.Nepārvarama vara
13.1.Puses nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai
nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata
ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus,
kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai
netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par
nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR
Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziľu par šādu apstākļu esamību.
13.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma
beigu rekvizītos norādīto otra atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto
iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziľojumu otrai Pusei. Paziľojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to
ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaľā ar šo Līgumu un izpildes termiľu.
Paziľojumā jānorāda termiľš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
13.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem)
kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Pusei nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu
atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski
izpildītajiem būvdarbiem.
13.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos,
ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziľojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
14.Vadības sanāksmes
14.1.Līguma darba vadībai, koordinēšanai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.
14.2.Būvuzľēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno
Būvuzľēmēju.
14.3.Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaľotā laikā. Tajās piedalās
Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzľēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī
nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.
15.Līguma grozīšana, laušana, Līguma darbības pārtraukšana
15.1.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziľojot par to Būvuzľēmējam rakstveidā 5
(piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
15.1.1.ja Būvuzľēmējs nepieľem būvlaukumu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiľā. Līgums
tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzľēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie
Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiľā;
15.1.2.ja Būvuzľēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu,
saľemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu
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laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu
un prasību par pārkāpumu novēršanu;
15.1.3.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā
apstiprinājušas abas Puses, ir konstatējusi, ka Būvuzľēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši
tehniskajai specifikācijai, vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko
ekspluatāciju;
15.1.4.Būvuzľēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa,
var būtiski ietekmēt Būvuzľēmēja spējas pildīt savas saistības saskaľā ar šo Līgumu;
15.1.5.ja notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga
ietekme uz Būvuzľēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido
Būvuzľēmēja spēju izpildīt saistības saskaľā ar šo Līgumu.
15.1.6.ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
 ja Būvuzľēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek
paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav
paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
 ja Būvuzľēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma
12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;
 Pret Būvuzľēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;
 Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta)
Būvuzľēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām
mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
15.2.Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma
iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma
noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saľemšanas, izľemot
šī Līguma 14.1. noteiktajos gadījumos.
15.3.Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ieguldītos
līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīga Puse nav pildījusi Līgumā noteiktos
pienākumus.
15.4.Būvuzľēmējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziľojuma par Līguma izbeigšanu
saľemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā
Būvuzľēmējam par līdz paziľojuma saľemšanas dienai Objektā izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem
materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc Darbu pārtraukšanas Būvuzľēmējam jāatstāj Objekts 7
(septiľu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniľus, izvedot
būvgruţus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
15.5.Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi
nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti
līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek
grozītas nolīgtās cenas.
15.6.Ja iestājas kāds no 3.8.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās
vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiľš.
15.7.Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.
16.Nobeiguma noteikumi
16.1.Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos
nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
16.2.Pušu strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas
termiľa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas,
un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaľā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze
nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.
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16.3.Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam
neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm
izmaiľām.
16.4.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses
rakstiskas piekrišanas.
16.5.Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību
pārľēmējiem.
16.6.Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaľā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
16.7.Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas
Puses.
16.8.Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiľu, kā arī par izmaiľām īpašnieku vai amatpersonu ar
paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm
neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiľu šajā Līgumā noteiktajā termiľā, tas uzľemas atbildību par
visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
16.9.Līgums tiek sastādīts uz ____ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Līguma pielikums Nr.1. …
Līguma pielikums Nr.2. …
Līguma pielikums Nr.3. …
Līguma pielikums Nr.4. …
Līguma pielikums Nr.5. …
17. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS
AS ,,Tramvaju uzľēmums’’
18.Novembra iela 183, Daugavpils,
LV-5417
Reģ.Nr.41503002269
Banka: __________________________
Bankas kods: _____________________
N/k: ____________________________
e-pasta adrese: tramvaju@dautkom.lv

PIEGĀDĀTĀJS

Valdes loceklis
_________________Ē.Mekšs

________________
z.v.

z.v.
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LĪGUMA PROJEKTS ,,B’’ daļai
AS ,,Tramvaju uzņēmums’’, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183,
Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa Ēvalda Mekša personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un
______________________,v reģ.Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk "Būvuzľēmējs ", ______________________personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no
otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - "PUSES", pamatojoties uz AS ,,Tramvaju
uzľēmums’’ iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__)
,,Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas ERAF projekta
ietvaros’’, identifikācijas Nr. ASTU/ 2011/02/ ERAF, iepirkuma daļa, noslēdza šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
1.Definīcijas
1.1.Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.2.Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām,
kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiľa laikā.
1.3.Apakšuzľēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas
Darba daļas veikšanu.
1.4.Būvinţenieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu
uzraudzību.
1.5.Būvuzraugs ir Būvinţeniera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā
būvuzraudzību saskaľā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi‖.
1.6.Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību
saskaľā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi‖.
1.7.Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada
Darba izpildi būves vietā.
1.8. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieľemt
lēmumus, dot rīkojumus un saskaľojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
1.9.Sākotnējā līgumcena ir līgumcena par kādu noslēgts šis līgums.
3. Līguma priekšmets
2.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzľēmējs par samaksu apľemas Līgumā noteiktajā kārtībā,
termiľos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot LR normatīvo aktu prasības, veikt Daugavpils
tramvaju pārveidošanas apakšstaciju renovāciju ,,B’’ daļai, ,,Daugavpils pilsētas tramvaju līniju
un pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbus’’ ERAF projekta ietvaros (turpmāk – Darbs)
atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), Darbu daudzumu sarakstam (Līguma
pielikums Nr.2), Darba organizācijai (Līguma pielikums Nr.3) atklātā konkursa ________
(identifikācijas numurs ________, ____ daļai ,,______________’’ nolikumam (Līguma
pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – konkursa nolikums) un Būvuzľēmēja iesniegtajam atklātā
konkursa
,,
______________’’
(identifikācijas
numurs
_____,
___
daļai
,,___________________’’ piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.5) un šī līguma nosacījumiem.
2.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Darbu daudzumu sarakstā noteiktos objekta izbūvei
nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo
materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu, palaišanu un nodošanu
Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības,
kuras izriet no šī līguma un LR normatīvo aktu prasībām.
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2.3. Būvuzľēmējs apliecina, ka viľš ir pienācīgi iepazinies ar specifikāciju, darbu daudzumu
sarakstu tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un
prasībām.
2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi
samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Būvuzľēmēja piedāvājumā atklātam konkursam.
2.5. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiālie tiek nodoti Pasūtītājam ar pieľemšanas –
nodošanas aktu.
3. Darbu apjoms, izpildes termiņi
3.1. Būvuzľēmējs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Darbu
izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.6) noteikto darbu veikšanas secību un termiľus.
Būvuzľēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz __________.gada __._____________.
3.2.Būvuzľēmēja pienākums ir ne vēlāk ka 10 (desmit) dienā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas:
3.2.1.iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu
kopijas (uzrādot oriģinālu). Par minēto dokumentu nodošanu – pieľemšanu tiek sastādīts akts,
kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatľemamas sastāvdaļas;
3.2.2.saskaľā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam bankas līgumsaistību izpildes
garantijas oriģinālu. Par minētā dokumenta nodošanu – pieľemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā
ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatľemamas sastāvdaļas.
3.3. Būvuzľēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma
abpusējas parakstīšanas un punktā 3.2. minētā izpildes.
3.4. Ja Būvuzľēmējs nav izpildījis Līguma 3.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un
Būvuzľēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaľā ar Līguma 11.1. punktu.
3.5. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu ţurnālā.
3.6. Būvuzľēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu
vadītāju un tā vietnieku, saľemot iepriekšēju rakstisku saskaľojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu
vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu
vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.
3.7. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzľēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas
ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaľā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas
būvnormatīviem.
3.8.Būvuzľēmējam ir tiesības saľemt Darba pabeigšanas termiľa pagarinājumu, ja:
3.8.1.Pasūtītājs vai Būvinţenieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3.8.2.Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi
klimatiskie apstākļi.
4.Darbu izmaiņas
4.1.Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu
papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiľos, Būvuzľēmēja
pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju.
4.2.Būvinţenieris drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to
papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiľām saistītus
Darba pabeigšanas termiľa grozījumus.
4.3.Pēc Būvinţeniera pieprasījuma Būvuzľēmējam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā
dokumentācija par Darba izmaiľu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
4.4.Ja izmaiľas ierosina Būvuzľēmējs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu
Būvuzľēmejam uz sava rēķina ierosināto izmaiľu tehniskie risinājumi jāsaskaľo ar projekta
autoru.
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4.5.Darba izmaiľām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam
analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā,
vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Būvuzľēmēja iesniegtās un
Būvinţeniera saskaľotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja
līgumos.
4.6.Par Darba izmaiľām Būvinţenieris sagatavo izmaiľu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu
eksemplāru Būvuzľēmējam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības
dokumentos.
4.7.Izmaiľu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam.
5.Būvuzņēmēja pienākumi
5.1.Ievērot iesniegtā atklātā konkursa ,,____________’’ (identifikācijas numurs___________,
____ daļai ,,____________’’ piedāvājuma nosacījumus.
5.2.Darbu sākumposmā Būvuzľēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus
par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
5.3.Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot specifikācijā un darbu daudzumu sarakstā minētās prasības un
apjomus, Darbu izpildes grafiku.
5.4.Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas
nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos
sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.
5.5.Pirms Darbu uzsākšanas pieľemt no Pasūtītāja paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Pusēm sastādot par to pieľemšanas - nodošanas aktu.
5.6.Pirms Darbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība‖. Stendu izgatavo Pasūtītājs.
5.7.Veikt Darbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaľošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus
būvuzľēmējus kā apakšuzľēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzľemoties pilnu atbildību par apakšuzľēmēju
darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzľēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo
darbu veikšanai.
5.8.Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem
nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
5.9.Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaľā ar specifikāciju, darbu
apjomu sarakstu un rakstveidā saskaľot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes
noteikumi.
5.10.Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaľā ar tehnisko specifikāciju.
Par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiľas nepieciešamību iepriekš saskaľot ar
Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu, vai piedāvātais materiāls un iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai, un
ziľot Pasūtītājam, kurš pieľem galīgo lēmumu par materiālu maiľu un attiecīgi rakstveidā apstiprina.
5.11.Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības
noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides
aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar renovācijas būvdarbiem Objektā, kā arī uzľemties pilnu atbildību
par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
5.12.Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā, darbinieku instruēšanu par visu tehnisko
iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas LR normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāţas.
5.13.Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
5.14.Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
5.15.Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju
vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
5.16.Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos
izdevumus, tai skaitā, par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
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5.17.Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā
saskaľojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzľemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam
pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.
5.18.Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu ţurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju
elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.
5.19.Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt
amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
5.20.Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaľā ar projektu un Latvijas
būvnormatīviem.
5.21.Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.
5.22.Darbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar
šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.23.Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī
būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
5.24.Nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzľēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem
normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes,
rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
5.25.Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgruţu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to
regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
5.26.Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgruţu izvešanu no Objekta un teritorijas
sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzľēmējam un apakšuzľēmējam piederošiem darba rīkiem
un inventāra.
5.27.Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem
apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
Būvuzľēmējam nav tiesību pretendēt uz Darba termiľu vai līgumcenas grozījumiem, ja
Būvuzľēmējs nav laikus paziľojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti,
termiľus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai
izvairītos no tiem.
5.28.Rakstveidā saskaľot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā
radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.
5.29.Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies
apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos
novērstu.
5.30.Līdz katra mēneša 1. (pirmajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par
iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiľu ievērošanu.
5.31.Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzľēmēja pienākumus.
5.32.Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzľēmēja pamanītu kļūdu
projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metoţu pielietojumu.
5.33.Nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viľa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas
garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.
5.34.Būvuzľēmējam ir pienākums rakstveidā saskaľot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu
veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.
5.35.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzľēmumiem.
6.Pasūtītāja pienākumi.
6.1.Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzľēmējam līgumsaistību
izpildei.
6.2.Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
6.3. Darbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.
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6.4.Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot
pilnvarojuma robeţas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot
Būvuzľēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu, pirmkārt, tiek
informēts Būvuzľēmējs.
6.5.Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:
6.5.1.apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes
grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiľus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības
apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu
Būvuzľēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;
6.5.2.neapturot Darbu izpildi, grozīt Darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika
grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiľus, nevis maksājumu summu.
Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar
būt par pamatu Būvuzľēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai
līgumsodu.
7.Līgumcena un maksāšanas noteikumi.
7.1. Līgumcena bez PVN par Darbu veikšanu saskaľā ar Darbu daudzumu sarakstu un Finanšu
piedāvājumu
atklātam
konkursam,
sastāda
...............
LVL
(.........................................................................................). PVN 22% sastāda .................... LVL
(............................................................................................). Pavisam kopā Līgumcena ar PVN sastāda
.................... LVL (............................................................................................).
7.2. Līgumcena ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzľēmēja saistību izpildi –
darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
7.3. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:
7.3.1.atbilstoši nolīgtajām vai izmaiľu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un
uzmērīto darba apjomu;
7.3.2.Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai
izmaiľu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
7.4.Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :
7.4.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.
7.4.2. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja
Pasūtītajam ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzľēmēja
piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā. Aktus un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša
1.datumam.
7.4.3. Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no katra Objekta summas
tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas uz garantijas laiku (tekstu
pirms iesniegšanas jāsaskaľo ar Pasūtītāju) iesniegšanas. Bankas garantija uz garantijas
laiku tiek noformēta katram Objektam atsevišķi.
7.5.Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
10. Darbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā
8.1.Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas saskaľā ar spēkā esošajiem
Latvijas būvnormatīviem Būvuzľēmējs par to rakstiski paziľo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un
nodošanu Pasūtītājam.
8.2.Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību
specifikācijai, darbu daudzuma sarakstam, kā arī, ja Būvuzľēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu Darbu
pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un
uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzľēmējs.
8.3. 5(piecu) darba dienu laikā pēc aktiem par izpildītajiem Darbiem saľemšanas Pasūtītājs pārbauda
izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē
rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieľemt.
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8.4.Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieľemšanas, ja Darbu pieľemšanas procesā tiek konstatēti
kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai LR normatīvajiem aktiem. Pēc
attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzľēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saľemšanas pārbauda izpildīto Darbu
apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu
atteikumu Darbus pieľemt.
8.5.Darbu pieľemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzľēmēju no atbildības par
Darbu grafika neievērošanu.
8.6.Pēc šajā Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzľēmējs par to rakstiski paziľo Pasūtītājam,
nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic Darbu nodošanu.
8.7.Paveikto Darbu nodošanai, Puses izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis,
Projekta vadītājs, Būvuzľēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Darbu
apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieľemšanas aktu, ko
paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt
nodošanas – pieľemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieľemšanas. Pēc
attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzľēmējs veic atkārtotu Darbu nodošanu.
8.8.Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes
izdevumus sedz Pasūtītājs, izľemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai
nepilnības, kas radušies Būvuzľēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes
izdevumus sedz Būvuzľēmējs.
8.9.Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzľēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos
noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzľēmēja ir pieľemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts
par būves pieľemšanu ekspluatācijā.
8.10.Ja Objekts kopumā netiek pieľemts ekspluatācijā, tad Būvuzľēmējs par saviem līdzekļiem un ar
saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieľemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus,
sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiľiem. Pēc lēmuma
izpildes Puses veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
8.11.Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieľemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala
samaksas par Objektu kopumā.
11. Garantijas
9.1.Būvuzľēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2.„Garantēšana‖ šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Puse, kura deva garantijas, apľemas atlīdzināt visus
zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzľemtās saistības netiek izpildītas.
9.3.Būvuzľēmēja izpildīto Darbu garantijas termiľš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
9.4.Garantijas termiľā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzľēmējs apľemas novērst saviem
spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiľš tiek noteikts Pusēm
vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi,
kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiľu Būvuzľēmējam ir obligāts. Ekspertīze
tiek veikta uz Būvuzľēmēja rēķina. Ja Būvuzľēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto
termiľu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes
nokavējumu. Būvuzľēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu
apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos
Būvuzľēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiľa
nokavējumam.
9.5.Ja Būvuzľēmējs garantijas termiľā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā
termiľā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzľēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
9.6.Būvuzľēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu raţotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas
Pasūtītājam.
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9.7.Būvuzľēmējs apľemas ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas
iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantija par summu 5% (pieci
procenti) apmērā no Līguma summas.
9.8.Būvuzľēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas
oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo
Būvdarbu Realizācijas par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
9.9. Būvuzľēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzľēmēju nav, vai, pēc viľa labākās pārliecības, nedraud un
netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāţa, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts
pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzľēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzľēmēju spēju izpildīt
jebkādas viľa saistības sakarā ar šo Līgumu.
10.Atbildība
10.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības
rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļľa Pusēm nav jāatlīdzina.
10.2.Būvuzľēmējs uzľemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai
trešajām personām, Būvuzľēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apľemas patstāvīgi atrisināt
visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
10.3.Būvuzľēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies
Būvuzľēmēja nodarbināto apakšuzľēmēju saistību izpildes ietvaros.
10.4.Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziľu patiesumu un pilnību.
10.5.Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzľēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti,
atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.6.Būvuzľēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas
institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzľēmēja pieļautajiem šī Līguma
noteikumu pārkāpumiem.
11.Apdrošināšana un garantija
11.1.Būvuzľēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas
parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var
rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzľēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā
būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā, veicot šādu risku apdrošināšanu:
11.1.1.celtniecības montāţas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai
ekspluatācijā;
11.1.2.apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un
bojājumiem līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;
11.1.3.civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām apdrošināšana 30% no Līgumā paredzētās atlīdzības
par būvdarbu veikšanu līdz garantijas termiľa beigām.
12.Sankcijas
12.1.Ja Būvuzľēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiľā, saskaľā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot
galīgo norēķinu no Būvuzľēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto dienu.
12.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu
0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
12.3. Ja Būvuzľēmējs neievēro Darba izpildes grafiku, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu
0,05% no līgumcenas par katru kavējuma dienu. Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzľēmējam, ja
Būvuzľēmējs pabeidz Darbus paredzētajā termiľā, un Objekts tiek nodots ekspluatācijā.
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12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu
atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaľā ar satiksmes organizācijas un
darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
12.5.Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā
no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.
13.Nepārvarama vara
13.1.Puses nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai
nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata
ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus,
kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai
netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par
nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR
Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziľu par šādu apstākļu esamību.
13.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma
beigu rekvizītos norādīto otra atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto
iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziľojumu otrai Pusei. Paziľojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to
ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaľā ar šo Līgumu un izpildes termiľu.
Paziľojumā jānorāda termiľš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
13.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem)
kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Pusei nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu
atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski
izpildītajiem būvdarbiem.
13.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos,
ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziľojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
14.Vadības sanāksmes
14.1.Līguma darba vadībai, koordinēšanai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.
14.2.Būvuzľēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno
Būvuzľēmēju.
14.3.Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaľotā laikā. Tajās piedalās
Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzľēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī
nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.
15.Līguma grozīšana, laušana, Līguma darbības pārtraukšana
15.1.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziľojot par to Būvuzľēmējam rakstveidā 5
(piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
15.1.1.ja Būvuzľēmējs nepieľem būvlaukumu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiľā. Līgums
tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzľēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie
Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiľā;
15.1.2.ja Būvuzľēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu,
saľemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu
un prasību par pārkāpumu novēršanu;
15.1.3.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā
apstiprinājušas abas Puses, ir konstatējusi, ka Būvuzľēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši
tehniskajai specifikācijai, vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko
ekspluatāciju;
15.1.4.Būvuzľēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa,
var būtiski ietekmēt Būvuzľēmēja spējas pildīt savas saistības saskaľā ar šo Līgumu;
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15.1.5.ja notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga
ietekme uz Būvuzľēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido
Būvuzľēmēja spēju izpildīt saistības saskaľā ar šo Līgumu.
15.1.6.ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
 ja Būvuzľēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek
paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav
paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
 ja Būvuzľēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma
12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;
 Pret Būvuzľēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;
 Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta)
Būvuzľēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām
mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
15.2.Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma
iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma
noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saľemšanas, izľemot
šī Līguma 14.1. noteiktajos gadījumos.
15.3.Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ieguldītos
līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīga Puse nav pildījusi Līgumā noteiktos
pienākumus.
15.4.Būvuzľēmējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziľojuma par Līguma izbeigšanu
saľemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā
Būvuzľēmējam par līdz paziľojuma saľemšanas dienai Objektā izpildītajiem Darbiem, izmantotajiem
materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc Darbu pārtraukšanas Būvuzľēmējam jāatstāj Objekts 7
(septiľu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniľus, izvedot
būvgruţus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
15.5.Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi
nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti
līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek
grozītas nolīgtās cenas.
15.6.Ja iestājas kāds no 3.8.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās
vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiľš.
15.7.Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

16.Nobeiguma noteikumi
16.1.Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos
nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
16.2.Pušu strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas
termiľa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas,
un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaľā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze
nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.
16.3.Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam
neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm
izmaiľām.
16.4.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses
rakstiskas piekrišanas.
16.5.Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību
pārľēmējiem.
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16.6.Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaľā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
16.7.Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas
Puses.
16.8.Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiľu, kā arī par izmaiľām īpašnieku vai amatpersonu ar
paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm
neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiľu šajā Līgumā noteiktajā termiľā, tas uzľemas atbildību par
visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
16.9.Līgums tiek sastādīts uz ____ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Līguma pielikums Nr.1. …
Līguma pielikums Nr.2. …
Līguma pielikums Nr.3. …
Līguma pielikums Nr.4. …
Līguma pielikums Nr.5. …
17. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS
AS ,,Tramvaju uzľēmums’’
18.Novembra iela 183, Daugavpils,
LV-5417
Reģ.Nr.41503002269
Banka: __________________________
Bankas kods: _____________________
N/k: ____________________________
e-pasta adrese: tramvaju@dautkom.lv

PIEGĀDĀTĀJS

Valdes loceklis
_________________Ē.Mekšs

________________
z.v.

z.v.
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