2014.gada 8.septembris

Ventspilī
Iespējamiem piegādātājiem

Atbildes uz jautājumiem
Ventspils Tehnikums sniedz atbildi uz saņemtajiem jautājumiem
2. daļa- Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā virtuves iekārtu un aprīkojuma (CPV
kods: 39314000-6 (Rūpnieciskais aprīkojums virtuvei)) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un
garantijas apkalpošana.
Jautājumi:
· Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajām Precēm uz ____lp.
Jautājums:
Vai ražotāja izdotā tehniskā dokumentācija ir jābūt oriģinālajā valodā, vai tulkota latviešu valodā?
Ja ir jātulko latviešu valodā, vai nepietiek tik ar iztulkotu tehniskās specifikācijas prasīto?
Nevis visu dokumentāciju.
ATBILDE: Jā, der tulkojums informācijai par konkrēto produktu, vienlaicīgi oriģinālā atzīmējot
tulkoto apjomu, lai var pārliecināties par iekārtas atbilstību prasītajam.
· Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija.
Jautājums:
Vai jāpievieno ražotāja izdota tehniskā dokumentācija šīm pozīcijām: 51; 55; 56; 57; 66; 88; 97 ?
Jo dažām pozīcijām nav norādīti izmēri;
dažām pozīcijām ir pievienoti vairāki izmēri (kas nav saprotami, kas ir kam);
Dažām pozīcijām nav minēts no kāda materiāla jābūt izgatavotam produktam,
kā arī nav pievienotas skices vai bildēs kādā šī lete un skapīši izskatīsies.
ATBILDE. Jāpievieno izstrādājuma attēls ar parametriem. Skice poz. 51., 57., 66., 88., un 97.
Pievienotas pielikumā
· Iekārtu pieļaujamās izmēru pielaides.
Jautājums:
Vai ir iespējams publicēt iekārtu izvietojuma plānu ar atzīmētām iekārtām, jo iekārtu pielaižu izmēri
atšķiras sākot no +/-10 līdz +/- 50 mm?
Lūdzu norādīt pieļaujamās atkāpes vērtējumiem tehniskajiem parametriem (piemēram: gabarītizmēri
+/- 100 mm)

Lai var piedāvāt līdzvērtīgas iekārtas, neizjaucot kopējo līnijas garumu.
ATBILDE. Iekārtām ir norādītas pieļaujamās pielaides, katrai individuāli.
· Viengabala vienības.
Jautājums:
Vai esat paredzējuši viengabala vienību ienešanu un uzstādīšanas iespējas, kas pārsniedz 2500 mm?
Būtu vēlams, lai nav tad trepes un pagriezieni.
ATBILDE. Iekārtu izmēri ir atbilstoši ēkas konstruktīvajiem un funkcionālajiem parametriem.
· 13. pozīcija ( Ledusskapis)
Jautājums:
Vai nav kļūda pie ledusskapja tilpuma 70 litri, vai nav jābūt 700 litri?
ATBILDE. Jā specifikācijā ir drukas kļūda, jābūt "Ledusskapis ar tilpumu vismaz 700 litri..."
· 20. pozīcija (Kartupeļu mizojamā mašīna)
Jautājums:
Vai visas šīs vienības iet zem vienas pozīcijas, vai nav jāsadala pa atsevišķām vienībām?
Kāpēc nav atdalītas pozīcijas?
ATBILDE. Piedāvājums sagatavojams atbilstoši specifikācijai.
· 51. pozīcija (Ēdienu izsniegšanas lete)
Jautājums:
Kāds ir letes gabarītizmērs un skice?
Kāds ir iebūvējamo iekārtu izvietojums?
ATBILDE. 51. Poz. Gabarītizmēri ir 6300x800x900mm
Tiks pievienota skice
· 55. pozīcija (Plaukts)
Jautājums:
Kāds ir plaukta gabarītizmērs un izgatavotais materiāls?
ATBILDE. 55.poz. izmērs ir 1700x800x900, materiāls - nerūsējošais tērauds.
· 56. pozīcija (Līnija)

Jautājums:
No kāda materiāla ir jābūt paplāšu slīdnei izsniegšanas līnijā?
Vai slīdne ir viengabala?
Jo nav norādīta tik liela/gara izsniegšanas zona.
ATBILDE. Paplāšu slīdne no nerūsējošā tērauda, garums atbilstoši uzrādītajam.
· 57. pozīcija (Darba galds)
Jautājums:
Nav norādīts no kāda materiāla darba galds?
Nav norādīts, cik skapīši vai ar plauktiem, vai ar atveramām durvīm, vai ar slīddurvīm?
Kāds ir izlietnes izmērs un kur novietota izlietne?
Nav norādīts, no kāda materiāla ir sienas plaukts?
ATBILDE. Skice poz. 57. pielikumā
· 66. pozīcija (Bāra lete)
Jautājums:
Kam atbilst šie visi izmēri? Lūdzu rast atšifrējumu, kas ir kam?
No kāda materiāla bāra lete?
Kāds izmērs un jaudas ir ledusskapim un ledus ģeneratoram?
Kāds ir izlietnes izmērs un izvietojums?
No kāda materiāla sienas plaukti, bāra aizmugurējas daļas skapīša un gabarītu izmēri?
ATBILDE. Skice poz. 66. pielikumā
· 79. pozīcija (Ledusskapis)
Jautājums:
Vai nav kļūda pie ledusskapja tilpuma 70 litri, vai nav jābūt 700 litri?
ATBILDE. Jā specifikācijā ir drukas kļūda, jābūt "Ledusskapis ar tilpumu vismaz 700 litri..."
· 88. pozīcija ( Lete)
Jautājums:
Vai letes virsma ir atsevišķi uzliekama uz plauktiņa moduļa un kurā brīdī tiek sniegta apdares
materiāla pasūtījums.
Lai var ietāmēt finanšu piedāvājuma cenu.
ATBILDE. Skice poz. 88. pielikumā
· 90. pozīcija (Sulu dzesēšanas aparāts)

Jautājums:
Nav sniegts jaudas diapazons, cik saprotu tad ierobežojumi nav?
ATBILDE. Piedāvājumu gatavot atbilstoši specifikācijai.
· 92. pozīcijas (Sulu spiede)
Jautājums:
Cik saprotu sulas spiedes aparātam gabarītizmēru pielaides nav, ir konkrēti ar šādiem izmēriem
jāsniedz?
Vai arī ir pielaides?
ATBILDE. Pieļaujamās pielaides (+/- 10mm)
· 97. pozīcija (Bāra lete)
Jautājums:
Uz ko attiecas šie abi gabarītizmēri, kas ir kuram?
Kāds izmērs ir izlietnei un izvietojums uz letes?
ATBILDE. Skice poz. 97. pielikumā
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