IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Par pienotavas ēkas rekonstrukcijas darbiem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) pasākuma ”Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana” ietvaros
1. Atbalsta pretendents:
2. Nodokļa maksātāja numurs:
3. Pasūtītāja adrese:
4. Pasūtītais priekšmets:
5. Piegādes vieta:
6. Piegādes laiks:
7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
8. Tehniskā specifikācija:

LPKS Māršava
LV 44103052647
Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV4201
Pienotavas ēkas rekonstrukcija
Zeltaleja, Stradu pagasts, Gulbenes novads
22.04.2015
22.04.2015
Pienotavas ēkas rekonstrukcijai

N.p.k.

Galvenās pozīcijas

Tehniskā specifikācija

2.

Jaunās piebūves daļas izbūve

Ēkas izbūve saskaņā ar projektu;
Pamati –stabveida,
Sienas – nesošs metāla karkass, ”sendviča”tipa sienu paneļi,
griesti/jumts – savietotā tipa ar nesošā profila iesegumu un
siltinājumu, kausētais ruļveida materiāls;
Temperatūras režīms telpā Nr.1 +2/+4*C;
Temperatūras režīms telpā Nr.2 >+10*C
Kopējā platība - 160,54m2

3.

Piena pieņemšanas rampa

Esošās piena pieņemšanas rampas rekonstrukcija;
Slēgtas piena pieņemšanas ēkas izbūve esošās vietā ar
caurbraucamu funkcionalitāti;
61,91m2

4.

Esošās ražošanas ēkas remonts

Fasādes remonts un krāsošana,;
Jumta seguma un konstrukciju nomaiņa, pārseguma
siltināšana200mm biezumā,;
PVC logu un durvju uzstādīšana, Uf=0,9W/m2K, saskaņā ar
specifikāciju un atbilstoši PVD prasībām;
Iekštelpu izbūve saskaņā ar tehnoloģisko risinājumu
atbilstoši PVD prasībām
Kopējā ēkas platība - 241m2

5.

Esošās ražošanas ēkas piebūve

Apkures sistēmas izveide;
Ražošanas cehu pieplūde un atsūces ventilācijas ar siltuma
rekuperācijas iespējamību izbūve;
Elektroievada rekonstrukcija, jaunu sadales skapju
uzstādīšana, ražošanas cehu elektroinstalācijas maiņa
saskaņā ar projektu;

6.

Uzņēmuma teritorija

Inženierkomunikāciju rekonstrukcija saskaņā ar projektu;
Piena cisternu pamatu izveide;
Piebraucamo ceļu izveide un rekonstrukcija;
Apzaļumošana saskaņā ar PAU un izstrādāto projektu
Kopējā platība - 538m2;
Teritorijas iežogošana.

7.

Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu profilaktiskais remonts
un darbības sakārtošana;
Ugunsdzēsības dīķa izveide;

1.

Būvobjekta sagatavošana

Esošās ēkas sagatavošana un būvgružu utilizācija 141,52m2

9. Garantijas laiks:
10. Piegādātāja veicamo darbu apjoms:
11. Prasības par piedāvājuma
noformējumu:
12.Papildus informācija
13. Piedāvājums jāiesniedz:

24 mēneši no ēkas nodošanas ekspluatācijā.
Piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā,
lietotāju apmācība
2 oriģināli, datorrakstā, latviešu vai angļu valodā.
Adresē, kas norādīta 3.punktā ir iespēja iepazīties
ar celtniecības skiču projektu
Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV4201

_________________________
(paraksts)

/Dace Pastare /

(vārds, uzvārds)

2

