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Atklātais konkurss “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve”, iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF 
 
Pretendentu jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas 

(SOP IeK) atbildes. 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 03.08.2016.: 
 
Par lokālās tāmes  Nr. 1-2 „ELT daļas būvdarbi” darbu daudzumu pozīciju  Nr. 
1.4 „Interneta kabelis skat EST projekta daļu”. Lūdzam precizēt kabeļa marku 
un garumu, jo pēc mums esošās informācijas FTP Cat5e kabeļi efektīvi 
darbojas  līdz 100m attālumam, bet vadoties pēc rasējuma EST-1 „EST 
infrastruktūras, videonovērošanas plāns” kabeļu garums sasniedz līdz 193m. 
Lūdzam precizēt kabeļu pieslēgšanas shēmas. 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 04.08.2016.: 

 
Tāmes Nr. 1-2 pozīcija Nr. 1.4.1, kas attiecas uz centralizētu attālinātu 
uzskaiti, konsultējoties ar US sadalņu ražotājiem, katrā US sadalnē ir 
paredzēts "internet switch", kā rezultātā viens interneta kabeļa posms 
nebūs garāks par 50m.  
 
Kas attiecas uz videonovērošanu interneta kabelim marka un garums 
nemainās, bet lai pastiprinātu signālu nāk klāt papildus "switch" ar 
sakaru kārbu hermetizācijai. Minētās izmaksas iekļaujamas Lokālās 
tāmes Nr. 1-3 pozīcijā „Materiālu izmaksas” p. 4. 
 

Pretendenta jautājums, uzdots 03.08.2016.: 
 
Par lokālās tāmes Nr.1-2 „ELT daļas būvdarbi” darbu daudzumu pozīciju Nr. 
1.4.2 „Elektroniskā autorizācijas sistēma izgatavo sadaļņu ražotājs” . Lūdzam 
sniegt aprakstus un shēmas.  
 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 04.08.2016.: 
 
Nr.1-2 pozīcija 1.4.2 Elektroenerģijas uzskaites sadalnēm sprieguma 
padevi uz rozetēm veidot caur centralizētu attālinātu uzskaiti un 
autorizētu piekļuvi caur PIN kodu izmantojot elektronisko kartes tipa 
nolasītāju.   
Kā šādu risinājumu realizēt sadalņu ražotājam jāsaskaņo ar AS „Brīvais 
vilnis” tehnisko dienestu un IT speciālistu, skat. ras. lapu ELT-2. 
Sagatavot piedāvājumu ievērot AS Brīvais vilnis tehnisko noteikumu 
prasības p. 1.1. 
 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 03.08.2016.: 
 
Vai lokālās tāmes  Nr. 1-2 „ELT daļas būvdarbi” darbu daudzumu sadaļa 
Nr.1.4 „Elektroniskie sakaru tīkli” nedublējas ar lokālās tāmes Nr. 1-3 „VST 
daļas būvdarbu apjomiem” darbu daudzuma pozīcijām? 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 04.08.2016.: 
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Tāmes Nr.1-2 darbu daudzumu sadaļa Nr.1.4 "Elektroniskie sakaru tīkli" 

daļēji dublējas ar tāmes Nr. 1-3 "VST" darbu daudzumu pozīcijām, bet par 
cik nav zināma precīza kabeļu izbūves secība, kad tiks guldīti kabeļi 
pozīcijas ir nodublētas, būvniecības laikā apmaksa tiek veikta tikai 
atbilstoši faktiski veiktajiem un uzmērītajiem darbiem. 
 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 04.08.2016.: 
 

 

Saskaņā ar tehniskā būvprojekta 5. sējuma “Ekonomiskā daļa. Tehniskās 
specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA).” S9 sadaļas “Citi darbi” S9.12. punktu  
“Ar vēja un saules enerģiju darbināmas laternas” ir norādīts, ka “Ražotāja 
garantija 3 gadi (ne mazāk) Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam ražotāja vai 
autorizēta dīlera izsniegta rakstiska garantija, kas adresēta Pasūtītājam. 
Izstrādājumam jābūt ar CE marķējumu”.  

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai piedāvājumam ir jāpievieno iepriekš minētā 
garantija. Ja jā, tad kurā piedāvājuma sadaļā to pievienot? 
 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 04.08.2016.: 
 

Pēc laternas uzstādīšanas garantija pievienojama izpilddokumentācijai. 
 


