Tirgus izpēte
“Zāles pļāvēja iegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
_________________________________________________________________
(Pretendents, reģistrācijas Nr.)
Nr.
p.k.
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Prece
Raiders (zāles pļāvējs)

Raiders (zāles pļāvēja) parametri
Svars bez aprīkojuma
Izmēri bez aprīkojuma:
platums
garums

Pasūtītāja izvirzītās
pamatprasības
Jauns, efektīvs raiders (zāles
pļāvējs) ar lielu manevrētspēju
un labu piekļūšanu ap
objektiem. Paredzēts zāliena
pļaušanai un sniega tīrīšanai.

Ne lielāks par 245 kg
Ne lielāks par 90 cm
Ne lielāks par 205 cm

augstums

Ne lielāks par 118 cm
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Dzinēja jauda
Darba tilpums
Cilindru skaits
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Degvielas veids
Dzinēja dzesēšana
Dzinēja eļļošanas tips
Eļļas filtrs
Oglekļa dioksīda emisijas (CO2 EU V)
Transmisijas tips
Piedziņas metode
Pilnpiedziņa
Riteņu izmēri priekšējie (collas)
Riteņu izmēri aizmugurējie (collas)
Klīrenss
Braukšanas ātrums
Sēdekļa amortizācija
Paceļams sēdeklis
Stūres vibrāciju līmenis
Sēdekļa vibrāciju līmenis
Skaņas spiediena līmenis pie operatora
auss
Garantētais skaņas līmenis (LWA)
Priekšējā aprīkojuma rāmis

Ne mazāk par 8,2 kW
Ne mazāk par 400 cm3
Ne mazāk par 2-cilindru, 4taktu
Benzīns
Gaiss
Pilns spiediens
Ir
Ne lielāks par 860g/kWh
Hidrostatiskā
Divu pedāļu vadība
Ir, 4x4
Ne mazāki 170/60-8
Ne mazāki 170/60-8
Ne mazāk par 90 mm
Ne mazāks par 7 km/h
Jā
Jā
Ne lielāks par 2,7 m/s2
Ne lielāks par 0,7 m/s2
Ne lielāks par 88 dB
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Ne lielāks par 100 dB
Viegli pārslēgt pļaušanas

Pretendenta piedāvājums
(konkrēts piedāvātās
preces parametrs )
Ražotājs______________
Modelis______________

mehānismus un nomainīt
priekšā uzstādītas ierīces kā,
piemēram, birsti, sniega lāpstu,
zāles pļāvēju.
26

27
28

Raiders (zāles pļāvēja) aprīkojums
Pļaušanas bloks
Pļaušanas platums
Pļaušanas bloka veids
Pļaušanas augstums
Pļaušanas nažu skaits
Sniega lāpsta ar gumijas asmeni
Rotējošā birste lapu un sniega tīrīšanai

Ne mazāk par 80 cm un ne
lielāks par 115 cm
Presēta tērauda
No 25 mm līdz 75 mm
Ne mazāk kā 3 gab.
Darba platums līdz 125 cm
Darbības platums līdz 110 cm,
diametrs līdz 350 cm

Papildu prasības:
1. Piegādes vieta: Jūrmalas slimnīca, Vienības prospekts 19/21, Jūrmala.
2. Garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
3. Piegādes laiks līdz 3 (trīs) mēnešiem.
4. Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par vismaz 1 (vienu) servisu līdz 80 km rādiusā no
Pasūtītāja atrašanās vietas pretendenta piedāvātā traktora tehnisko apkopju pakalpojumu
sniegšanai iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošināšanu, norādot servisa (-u) nosaukumu, adresi,
darba laiku.
5. - Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus
vizuālos materiālus par piedāvātā traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu, kuri netiks izmantoti
piedāvājumu vērtēšanā.
6. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
7. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ir atbildīgs par to, lai piegādājamo preču izvēlē un
pakalpojumu izmantošanā, sadarbības partneru izvēlē tas ievērotu Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8. Precēm un aprīkojumam ir jābūt jaunām, nelietotām, jābūt savietojamām ar noteiktajām tehnikas
vienībām un to izmantošana nevar būt pretrunā ar tehnikas vienību ražotāja lietošanas un
garantijas noteikumiem.
9. Pretendents savā piedāvājumā (konkrēts piedāvātās preces parametrs) norāda informāciju visās
Pasūtītāja izvirzītās pamatprasību pozīcijās.
10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 9.maijam plkst.11.00
11. Jautājumiem par tehnisko specifikāciju atbildīga Tehniskā dienesta vadītājs, Tālr.: 26539120, epasts: deniss.bickovskis@jurmalasslimnica.lv
12. Piedāvājumus
iesniegt
Iepirkumu
speciālistei,
Tālr.:
29758510,
e-pasts:
elina.plavina@jurmalasslimnica.lv
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājumā izmaksas jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Līguma
izpildes laikā pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas,
noslēdzot iepirkuma līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā.
Raider (zāles pļāvējs) modelis_________________________

Pakalpojums

Raiders (zāles pļāvējs)
Pļaušanas bloks
Sniega lāpsta ar gumijas asmeni
Rotējošā birste lapu un sniega tīrīšanai
KOPĀ(EUR bez PVN)
PVN %
Pavisam kopā

Skaits gab.

Cena EUR bez PVN

1
1
1
1

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā
specifikācijā noteikto Preces nodrošināšanu, t.sk. piegādes izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN),
visi materiāli un resursi, kas nepieciešami. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona:_______________________ __________
/vārds, uzvārds; amats; paraksts/
2022.gada _______________________

3

