„Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā un Ēkas lit. Nr. 001, I., II.
stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga””,
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/10.
2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. iepirkuma daļai: Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā.
Darba apjomi (fails “Darba_apjomi) ir pieejama Pasūtītāja mājaslapā
www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes.
Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem,
izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek
sasniegti iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.
1. Uzdevuma priekšmets
Skursteņu un telpu remonta darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā (turpmāk – LR)
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem pēc darba apjomu tabulas. Darbi
augstumā jāveic saskaņā 18.03.2014.g.MK noteikumiem Nr. 143 ”Darba aizsardzības
prasības, strādājot augstumā”
2. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam
Būvmateriālu izvēlē ievērot Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr.156
„Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktās prasības. Visu materiālu
daudzumu precizēt uz vietas. Tāmēs ir jāuzrāda visi materiāli.
3. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi
3.1. Būvdarbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic pasūtītāja
pilnvarots pārstāvis.
3.2. Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam izpilddokumentācija, tai skaitā
pielietoto materiālu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
4. Īpaša prasība
4.1. Pretendents ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu,
darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu
uzdevuma veikšanai. Būvgružu uzkrāšanu organizēt tikai būvgružu konteineros.
Organizēt regulāru (ne retāk par vienu reizi dienā) objekta sakopšanu. Ievērot drošības
tehnikas, ugunsdrošības noteikumus. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz pretendenta
rēķina. Darbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Pretendentam jānovērš par saviem
līdzekļiem.
4.2. Darbu laikā pretendentam objektā jānodrošina pasūtītāja funkcionālā darbība, kā
arī jāievēro darba organizācijas pasākumi atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.
Darbus jāveic pēc saskaņota grafika ar Pasūtītāju, iespēju robežās netraucējot ēkas,
telpu darbiniekus un klientus. Norobežot bīstamās darbības zonas.
4.3. Pretendentam jāparedz izpildīto būvdarbu un būvizstrādājumu garantijas saistības
3 (trīs) gadus.

