APSTIPRINĀTS
2016.gada 13.aprīlī

Atklāta iepirkuma procedūra
„ Zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas tehnikas piegāde”
Identifikācijas Nr. SOP_2016/07

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Zvejniekciemā, 2016.gads

1. Izteikt nolikuma 4.1.2. punktu sekojošā redakcijā:
4.1.2. drukātā veidā – Skultes ostas pārvaldē Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, LV- 2161, līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 1100, darba dienās no plkst. 8:00
līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pastu
skulte@skulteport.lv un vienojoties par apmeklējuma laiku.
2. Izteikt nolikuma 10.5.4. punktu sekojošā redakcijā:
10.5.4. Atzīme: „KONFIDENCIĀLS, neatvērt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 1100”

3. Izteikt nolikuma 10.7. punktu sekojošā redakcijā:
10.7. Ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 10.4. vai 10.5. punkta
prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai neatļautu
atvēršanu.
4. Izteikt nolikuma 11.1. punktu sekojošā redakcijā:
11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 1100 Skultes
ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., LV-2161, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pa pasta nosūtītam piedāvājumam jābūt nogādātam šajā
punktā norādītajā adresē un termiņā. Saņemot piedāvājumu, sekretāre uz piedāvājuma
atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
5. Izteikt nolikuma 12.1. punktu sekojošā redakcijā:
12.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 29.aprīlī plkst. 1100 atklātā iepirkuma
komisijas sēdē.
6. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju Nr.2 sekojošā redakcijā:
Tehniskā specifikācija Nr.2.
Iekārtas stāvoklis
Frontālais iekrāvējs
Ražotājs, modelis
Tips
Dzinēja tips
Celtspēja
Piedziņas motora jauda
Vadītāja aizsargrežģa augstums
(mm)
Platums (mm)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Dakšu pacelšanas augstums (h3)
Masta zemākais augstums (h1)
Dakšu brīvais pacēlums (h2)

Jauna iekārta
1
Četrriteņu
Elektriskais
1800 kg (smaguma centrs 500mm)
Ne mazāks kā 2 x 5.0 kW
2050 – 2150
1050 – 1180
2980 – 3190
1710 – 1845
3530 – 3620
Ne zemāks kā 3300 mm
Ne augstāks kā 2130 mm
Ne mazāk kā 1565 mm

Tehniskā
piedāvājuma
forma

Masta noliekšana uz priekšu un
atpakaļ
Dakšu garums (mm)
Akumulatora jauda (Ah)
Lādēšanas ierīce
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riepas

Drošības sistēma

Regulējama stūres iekārta
Reģeneratīvā bremžu sistēma
Hidrauliskā vadība elkoņbalstā
Dakšu rāmis ar integrālo sānu
nobīdi

Displejs

Iekrāvēja pašdiagnostikas
sistēma
Paaugstināta izturība pret
rūsēšanu
LED darba gaismas
Dzeltena bākuguns
Atpakaļskata spogulis

Rotators

5 / 7 grādi
1200
Ne mazāka kā 680
Ne mazāka kā 48V 90A (automātiska)

Pildītās, nospiedumus neatstājošās
Masta noliekšanas ātruma ierobežojums;
Automātiskā horizontālā dakšu
līmeņošana;
Stūres sinhronizācija;
Operatora klātbūtnes noteikšana;
Uzsākot braukšanu iekrāvējs neripo
slīpumā;
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Paceltās kravas svara rādījums;
Masta slīpuma indikators;
Braukšanas ātrums;
Maksimālā braukšanas ātruma
ierobežošana;
Pārkaršanas indikators;
Apkopju intervālā iestatīšana;
Uzrāda kļūdu uz displeja
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Panorāmas tipa
 celtspēja: vismaz 1600 kg (smaguma
centrs 500 mm)
 Rāmja platums: ne vairāk kā 860 mm
 Dakšu atvēršanas diapazons: 200-815
mm
 Dakšu izmērs: 1200x100x35 mm
 Minimālais iekrāvēja dakšu rāmja
platums: 635 mm
 Svars ne vairāk kā 280kg
ISO : 2A

Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Ne mazāk, kā 12 mēneši vai 2000 darba
stundas
Iekārta jābūt marķētai ar CE marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža

7. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehnisko specifikāciju Nr.5 sekojošā redakcijā:
Tehniskā specifikācija Nr.5.
Iekārtas stāvoklis
Rokas palešu ratiņi ar svariem
Ražotājs, modelis
Celtspēja (kg)
Iekārtas svars (kg)
Dakšu garums (mm)
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riteņi
Svari
Visas detaļas ir ražotas no
nerūsējošā tērauda vai cita
nerūsējoša materiāla
Ratus var izmantot darbam
saldētavā
Polimēra rokturis
Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Jauna iekārta
6
Ne mazāk kā 2000
Ne vairāk kā 85
1150

Poliuretāna
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Ne mazāk, kā 12 mēneši
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža

Tehniskā piedāvājuma forma

