APSTIPRINĀTS

TEHNISKAIS UZDEVUMS
Metālkonstrukciju demontāža, metāllūžņu nodošana pārstrādē
Cenu aptauja: Metālkonstrukciju demontāža, metāllūžņu nodošana pārstrādē
Objekta adrese: Krustpils iela 63, Asotes iela 2 un Rājumsila 1, Rīga, LV-1057
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 26.03.2019. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 63, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.04.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.04.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 06.05.2019. – 28.06.2019.
Vispārīgās prasības:
Veikt Pasūtītāja teritorijās, Krustpils iela 63, Asotes iela 2 un Rājumsila iela 1, Rīgā (pielikums
Nr.1), visas metālkonstrukciju un metāla elementu (t.sk. atslēgtas inženierkomunikācijas)
demontāžas darbus, metāllūžņu šķirošanu uz melniem un krāsainiem metāllūžņiem - atkritumu
klases kodi – 191202 (Melnie metāli), 191203 (Krāsainie metāli), 200140 (Metāli), to
iekraušanu un transportēšanu no objekta teritorijas līdz nodošanai pārstrādē.
Pretendentam, pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams saskaņot demontējamo apjomu ar
Pasūtītāju.
Pretendentam jābūt pieredzei vismaz piecas līdzīgas nozīmes (pēc būvdarbu apjoma un būvdarbu
specifikas saskaņā ar šis cenu aptaujas tehniskajām specifikācijām) objektu veikšanā.
Šiem darbiem ir jāpiemēro Latvijas Republikai saistošās normas un likumdošana, celtniecības
un demontāžas kontrolei. Veicot darbus, nodrošina arī Darba aizsardzības likumdošanas
ievērošanu.
Pretendents attiecībā uz savu darbu apjomu, veic visas nepieciešamās pārbaudes, kā to nosaka
LR normatīvie akti un Pasūtītāja pārstāvis, kā arī sedz visas ar to saistītās izmaksas.

Pretendentam, esošo komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina to atjaunošana un darbība, un
viss, kas ar tiem saistīts, nododot Pasūtītājam. Atjaunošanas un remontu darbu izdevumus sedz
Pretendents.
Darbus paredzēt veikt no 8:00 līdz 17:00 - darba dienas, no 8:00 līdz 15:00 – piektdienas. Darbu
veikšana ārpus normālā darba laika ir iespējama, tikai iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāja
pārstāvi.
Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Darbu veikšanā iesaistīto personu sarakstu, minot vārdu,
uzvārdu, personas kodu, amatu.
Pirms darbu uzsākšanas, Pretendentam jāveic konstrukcijas, būves, blakus struktūru, ko varētu
ietekmēt demontāžas darbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām darba zonas tuvumā, ko
varētu ietekmēt demontāžas darbi. Pretendentam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un ieinteresēto
personu klātbūtne apsekošanas laikā.
Demontāžas veikšanas laikā paredzēt Pasūtītāja teritorijā izvietot labierīcības Pretendenta
vajadzībām.
Pabeidzot darbus, visas barjeras un nožogojumi ir pilnībā jānoņem. Pretendentam jāsaved kārtībā
darba zona un jānovērš jebkuri bojājumi, kuri radušies viņa darbības rezultātā.
Piepildīta metāllūžņu konteineru svēršanai jānotiek Rīgā vai Rīgas rajonā, darba dienās normāla
darba laikā, Pasūtītāja pilnvarotas personas klātbūtnē. Svēršanas laika periodu iepriekš saskaņot
ar Pasūtītāju vienu darba dienu pirms izvešanas, uzradot svēršanas adresi. Piepildīta konteinera
izvešana notiek tikai ar Pasūtītāja apstiprinājumu izvešanai.
Darbus paredzēt veikt laika periodā no 2019. gada 6. maija līdz 2019. gada 28. jūnijam.
Vides prasības
Pretendentam nodrošināt normatīvajos aktos noteikto, ka metāllūžņus iepirkt atļauts tikai
komersantam, kurš ir saņēmis Valsts vides dienesta izsniegtu licenci metāllūžņu iepirkšanai.
Komersantam, kas veiks metāllūžņu savākšanu un transportēšanu uz metāllūžņu noliktavu, ir
jābūt Valsts vides dienesta izsniegtai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai, kurā iekļauti
atkritumu klases kodi – 191202 (Melnie metāli), 191203 (Krāsainie metāli), 200140 (Metāli).
Metāllūžņus tālāk drīkst apsaimniekot komersanti, kuri saņēmuši Valsts vides dienesta izsniegto
atļauju A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, C kategorijas apliecinājumu, kurā (os) iekļauti
atkritumu klases kodi – 191202 (Melnie metāli), 191203 (Krāsainie metāli), 200140 (Metāli).
Ja darbībās ar metāllūžņiem tiek iesaistīti atkritumu tirgotāji vai atkritumu apsaimniekošanas
starpnieki, tad tiem ir jābūt reģistrētiem Valsts vides dienesta sarakstā „Atkritumu tirgotāju vai
atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstā”.
Atkritumu apsaimniekošanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem LVĢMC jābūt apstiprinātai
atskaites veidlapai „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem 2017. gadā”.
Prasības demontāžai:

Metāla konstrukciju demontāžu paredzēts veikt, pielietojot Pretendenta speciālās demontāžas
iekārtas un tehniku. Pretendents var veikt metālkonstrukciju griešanas darbus ar gāzes
ugunsliesmu (autogēnu).
Darbu izpildei jābūt nozīmētai atbildīgai personai par darba aizsardzību un ugunsdrošību.
Ugunsbīstamos darbus veikt un noformēt atbilstoši spēkā esošiem MK noteikumiem un
Pasūtītāja prasībām (A/S Grindeks noteiks Pilnvaroto pārstāvi no savas puses). Nedrīkst
demontēt:


ēkas un būves bez saskaņotā demontāžas projekta;



nesošas un nenesošas metāla konstrukcijas pārsegumos un sienās;



metāla konstrukcijas, kuras ir slēptas zemē, grīdā, sienās un pārsegumos;



metāla konstrukcijas, kuras savieno stāvus (kāpnes);



metāla konstrukcijas, kas var ietekmēt būves stabilitāti un apdraudēt to sabrukšanu;



ēkas un būves bez saskaņota demontāžas projekta;



koka un betona apžogojumu apkārt teritorijai.

Visi būvmateriāli pēc demontāžas, kas vēl ir derīgi turpmākai izmantošanai, Pretendentam
jānovieto AS “Grindeks” uzrādītā vietā.
Prasības transportam:
Pretendentam jāpiedāvā autotransports, lai izvestu metāllūžņus.
Pretendentam jāpiedāvā konteineri ar tilpumu (vismaz 30 m³) melniem metāllūžņiem un
nepieciešamajā apjoma krāsainiem metāllūžņiem, automašīnas ar manipulatoru, kuras ļauj
iekraut metāllūžņus bez Pasūtītāja resursiem.
Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:
Cenas Piedāvājumā uzradīt apmaksas nosacījumus.
Balstoties uz teritorijas apsekošanas rezultātiem sagatavot cenu piedāvājumu par metāllūžņu
atkritumu daudzumu: 191202 (Melnie metāli), 191203 (Krāsainie metāli), 200140 (Metāli)
(eur/ton), demontāžas darbiem, iekraušanai un transportēšanai no objekta teritorijas līdz
nodošanai pārstrādē.
Uzrādīt cenas bez PVN.
Cenas piedāvājumā pievienot atsauci uz iekārtam un tehniku, kādus ir plānots pielietot.
Sagatavot cenas piedāvājumu elektroniski Word (tekstuāla daļa) un Excel (finanšu daļa)
formātos, sūtīt sagatavotus un arī pārveidotus PDF formāta dokumentus uz e-pastu:
dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv.

Pielikumi:
1. Pasūtītāja teritoriju plāns (uz 1. lpp.)

Pielikums Nr. 1
Pasūtītāja teritoriju plāns

