Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas
tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju
renovācija ERAF projekta ietvaros"
(identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF)
nolikuma skaidrojumiem
AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas
tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta
ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma
vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:
1. Jautājums
Lūdzam norādīt cenu p.p.17.,18.Darbu apjomu saraksts Nr.1-1.
Atbilde:
1.1. Saskaņā ar 9.sējumu „Darbu organizācijas daļa” paredzēts ierīkot darba
veikšanas vietas ar uzliekamo sliežu ceļu nobrauktuvēm tramvaju vagonu
kustības organizēšanai, skat. 2.p. „Tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas veicamo
darbu plāns”. Pamatojoties uz 4.p. „Uzliekamo sliežu nobrauktuves uzlikšanas
darba kārtība”, pretendentam jāaprēķina klāšanas pamata aprīkojuma
sagatavošanas izmaksas, uzliekamo sliežu nobrauktuves uzlikšanas, montāžas,
apkopes un demontāžas izmaksas, ņemot vērā, ka projekts ir sadalīts 5
iecirkņos, kā arī jāiekļauj šīs izmaksas 17.p. Darbu apjomu saraksts Nr.1-1
„Tramvaju sliežu ceļš”, „Sliežu ceļa virsbūve”.
1.2. Saskaņā ar 9.sējumu „Darbu organizācijas daļa” paredzēta ceļu
signalizācijas uzstādīšana, tramvaju kustības organizēšanai izmantojami
luksofori (5.p.). Pretendentam jāaprēķina šo luksoforu montāžas, apkopes
demontāžas izmaksas, ņemot vērā, ka projekts ir sadalīts 5 iecirkņos , kā arī
jāiekļauj šīs izmaksas 18.p. Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 „Tramvaju sliežu
ceļš”, „Sliežu ceļa virsbūve”.
2. Jautājums:
Lūdzam paskaidrot punkts Nr.l4 „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1". Kas ir „Sliežu
ceļu konstrukciju ar šķēršsaitēm montāža"?
Atbilde:
Saites starp sliedēm visā rekonstruētā ceļa posma garumā ir jāparedz ik 2.5m.
3. Jautājums
Vai projektā paredzētas saites (ik 2m) starp sliedēm visā garumā rekonstruētā
ceļu sadaļā, vai tikai noteiktos apgabalos. Ja tikai atsevišķās sadaļās, lūdzu,
norādiet atrašanās vietas un to apjomu.
Atbilde:
Saites starp sliedēm visā rekonstruētā ceļa posma garumā ir jāparedz ik 2.5m.
Lūdzam precizēt Jūsu atbildi: nodot mums saišu starp sliedēm rasējumu vai
norādīt rasējuma numuru.
Atbilde:
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Šajā tehniskajā projektā paredzēts izmantot šķērsvirziena tramvaju sliežu
ceļu spriegotājus( saites).
Saites piemērs – apaļš tērauda stienis L = 1700mm, Ø 25mm vai
ekvivalents.
4. Jautājums:
Lūdzam paskaidrot punkts Nr.15 „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1". Kas ir
„Speciālo gumijas paliktņu likšana pie tramvaju sliedēm"?
Atbilde:
Speciālo gumijas paliktņu likšana pie tramvaju sliedēm norādīti 2.sējumā
„Tramvaju sliežu ceļš TSC-4-2 „Sliežu ceļu krustojumu konstrukcijas
šķērsgriezumi – rasējumā „Mezgls 1”.
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