Uzaicinājums piedalīties Iepirkuma SOP 2022/02 cenu aptaujā.
Skultes ostas pārvalde uzaicina piedalīties cenu aptaujā pasūtījumā SOP 2022/04
“Remonta padziļināšanas ( bagarēšanas) darbi Skultes ostā”
1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: SOP 2022/04
2. Pasūtītājs: “Skultes ostas pārvalde”; adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, Saulkrastu pagasts, LV- 2161; PVN reģ. Nr. 90000462022.
3. Iepirkuma priekšmets: “Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Skultes ostā”.
4. Pasūtījuma apraksts: Remonta padziļināšanas darbi Skulte ostas pieejas kanālā
saskaņā ar pievienoto specifikāciju ( Pielikums Nr.1.). Darbu apjoms sastāda līdz 20
tūkstoši kubikmetru grunts sanesumu (2. kategorijas smilts un dūņas). Izstrādāto grunti
novietot Skultes ostas jūras grunts novietnē jūrā atbilstoši Latvijas jūras administrācijas
apstiprinātajām koordinātām 57o19.99’Z
24o18.88’A (2,3 kabeļtauvu rādiusā) vai
grunts novietnē aiz Dienvidu mola, atbilstoši izmantojamās padziļināšanas tehnikas
iespējām. Remonta padziļināšanas darbi jāveic saskaņā ar VVD Tehniskajiem
noteikumiem, kuri tiks saņemti līdz darbu uzsākšanai. Pirms darbu uzsākšanas LJA
Hidrogrāfijas dienests veic aktuālos dziļuma mērījumus un padziļināmās grunts apjoma
aprēķinus. Pamatojoties uz aktuālajiem dziļuma mērījumiem un padziļināmās grunts
apjoma aprēķiniem Pasūtītājs var koriģēt Padziļināšanas rajonu un darbu apjomus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, veids un termiņš: Rakstiski Skultes ostas pārvaldē
vai elektroniski uz e-pastu: skulte@skulteport.lv līdz 25. 03. 2022. pl. 12. 00.
6. Pasūtījuma izpildes termiņi: Darbu uzsākšana 10 ( desmit) dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas. Darbu pabeigšana 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu uzsākšanas.
7. Pasūtītāja kontaktpersona: Skultes ostas pārvaldnieks Igors Akulovs telef. +371
26495374, e- pasts skulte@skulteport.lv
8. Piedāvājumā norādīt:
8.1. Padziļināmās grunts viena kubikmetra izstrādes cenu bez PVN. Cenā jābūt
iekļautam visām ar padziļināšanu saistītam izmaksām ( tehnikas mobilizācija/
demobilizācija; padziļināšanas ( bagarēšanas) darbu veikšana; grunts novietošana
jūras zemūdens izgāztuvē vai grunts novietnē aiz Dienvidu mola un citi).
8.2. Pasūtījuma izpildes termiņus.
8.3. Pasūtījuma izpildes tehnoloģijas un izmantojamās padziļināšanas tehnikas aprakstu.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā padziļināmās grunts viena kubikmetra
izstrādes cena.
Pielikumā:
Nr.1 Tehniskā specifikācija remonta padziļināšanas darbiem Skultes ostas kuģu kanālā. (3
lpp)
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