TIRGUS IZPĒTE
„ Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss
izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas
sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu”

Līguma darbības laiks- 01.01.2015g..-01.01.2017g.
Pretendents iesniedz: - ikmēneša sistēmu apkalpošanas izmaksas (bez PVN);
-

līguma darbības perioda kopējās izmaksas (bez PVN);

-

kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2014.gada 15.decembra plkst 17.00, sūtot uz E-pastu:
aivars.stasans@karamuzejs.lv.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Objekts Latvijas Kara muzeja ēka Rīgā, Smilšu ielā 20.
Ēkā (pagrabstāvs, 4 stāvi) uzstādītas un darbojas sekojošas sistēmas:
1.Adresu analogā ugunsgrēka signalizācijas sistēma (Ziton ZP3- 4L);
2.Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma (BOSCH-Plena);
3. Apsardzes signalizācijas (DSC ar kontrolpaneli PC-6010) un videonovērošanas
sistēma (4 fiksētās un 3 grozāmās kameras).
Darbu sastāvs veicot sistēmu ikmēneša tehnisko apkopi un remontu.
Adresu ugunsgrēka signalizācijas sistēma:
-vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude;
- sistēmas vadības iekārtas , indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un
atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās
gadījumā un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektu akta sastādīšana iekārtu bojājumu
gadījumā;
- pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude ( katru trešo mēnesi) ;
- sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude.
Defektu novēršana, defektu akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;

- vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pārejas pretestības mērījumi.
Mērījumu protokolu sastādīšana( reizi 2 gados par papildus samaksu);
- iekārtas bojājumu novēršana (pēc Pasūtītāja izsaukuma- saskaņā ar apstiprinātiem
defektu aktiem);
- tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Tehniskās
dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.
Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma :
-

vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli
uzskaites žurnālā;

-

sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un
atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās
gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektu akta sastādīšana iekārtu
bojājumu gadījumā;

-

pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude (katru trešo mēnesi):

-

sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju
pārbaude;

-

vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pretestības mērījumi.
Mērījumu protokola sastādīšana (reizi 2gados, par papildus samaksu);

-

iekārtas bojājumu novēršana (saskaņā ar apstiprinātiem defektu aktiem):

-

tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Iedarbošanās
gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla pārbaude. Tehniskās dokumentācijas
uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.
Apsardzes signalizācijas un video novērošanas sistēma:

-

apskate , tīrīšana un regulēšana (1 reizi mēnesī);

-

atklāto defektu novēršana. Defektus akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā.
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