LĪGUMS Nr. LPP 2015/28
Liepājā

2015.gada 27.aprīlī

Liepājas pilsētas pašvaldība, izpilddirektora EDGARA RĀTA personā, kurš rīkojas, uz 2009.gada 5.novembra
saistošo noteikumu Nr.27 „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata (turpmāk saukts –
Pasūtītājs), un SIA FIXMAN, tā valdes locekļa MIKA LUKSTIŅA personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata
(turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums).
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Liepājā Vērgales ielā 3 un O.Kalpaka ielā
105A” (LPP 2015/28) rezultātiem, Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma izgatavot, piegādāt un uzstādīt
bērnu rotaļlaukuma elementus, kā arī piegādāt un ieklāt laukuma segumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un
pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs).
1.2. Izpildītājs izgatavo bērnu rotaļlaukuma elementus un laukuma segumu (turpmāk tekstā – Izstrādājumi) no
sava materiāla, kā arī izmantojot citu ražotāju izgatavoto furnitūru, un citus kvalitatīvai un pilnīgai pasūtījuma
izpildei nepieciešamos materiālus. Izstrādājumi tiek izgatavoti atbilstoši Latvijas Valsts Standartam LVS EN 1176
„Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” un rotaļu laukuma segums tiek ieklāts atbilstoši Latvijas Valsts
Standartam LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”.
1.3. Šī Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.3.1. Tehniskā specifikācija;
1.3.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Liepājā Vērgales ielā 3 un
O.Kalpaka ielā 105A” (LPP 2015/28).
2. IEKĀRTU PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
2.2. Izpildītājam iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic Pasūtītāja norādītajā teritorijā Liepājā Vērgales ielā 3 un
O.Kalpaka ielā 105A.
2.3. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst
normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.
2.4. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums saskaņot rotaļu kompleksa novietojuma shēmu un rotaļu
elementu un seguma krāsu salikumu Liepājas pilsētas Būvvaldē.
2.5. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu un aktu par
izpildītajiem darbiem, kurus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojama
izpilddokumentācija (visi dokumenti par uzstādītajām iekārtām un segumu: sertifikāti, instrukcijas un citi
nepieciešamie dokumenti).
2.6. Ja Izpildītājs nav veicis Darbu atbilstoši šī Līguma noteikumiem, vai izpildījis to nepilnīgi, Pasūtītājs var
atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Trūkumu novēršanai
Līguma 2.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
2.7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz Pasūtītājam rakstiska
informācija par Darba izpildes gaitu.
3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu ir EUR 38 377.25 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
septiņdesmit septiņi euro un divdesmit pieci centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 8059.23 (astoņi
tūkstoši piecdesmit deviņi euro un divdesmit trīs centi), kas kopā sastāda EUR 46 436.48 (četrdesmit seši tūkstoši
četri simti trīsdesmit seši euro un četrdesmit astoņi centi).
3.2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.
3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.4. Apmaksa tiek veikta atbilstoši padarītajam un Pasūtītāja pieņemtajam Darba apjomam.
3.5. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.7. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad uz maksājuma uzdevuma izdarīta bankas atzīme par
maksājuma veikšanu.
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4.
GARANTIJA
4.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba, materiālu un iekārtu kvalitāti un novērš garantijas laikā radušos defektus vai
neatbilstības saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
4.1.1. pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jānodrošina garantijas laiks
ne mazāk kā 3 gadi visiem uzstādītajiem rotaļu elementiem un to stiprinājumiem, uzstādītajam segumam
un Darbam;
4.1.2. pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jānodrošina garantijas laiks
ne mazāk kā 5 gadi plastmasas komponentēm, ar tēraudu nostiprinātiem tīkliem un virvēm, rotaļu atsperu
atsperēm (ja tādas tiek izmantotas);
4.1.3. pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jānodrošina garantijas laiks
ne mazāk kā 10 gadi koka detaļām, virsmas apstrādei tērauda detaļām (karstā galvanizēšana, anodēšana,
krāsošana);
4.1.4. pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jānodrošina garantijas laiks
ne mazāk kā 20 gadi tērauda detaļām, no augstspiediena lamināta (HPL) izgatavotām detaļām, to
komponentēm.
4.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.3. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti vai neatbilstības, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.
4.4. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību remontu veikšanai vai garantijas
apkalpošanai, jāierodas Līguma izpildes vietā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja paziņošanas brīža Izpildītājam.
4.5. Ja garantijas laikā konstatētie defekti vai neatbilstības rada draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi,
Izpildītājam defektu novēršana jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no Pasūtītāja paziņošanas brīža Izpildītājam.
4.6. Par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām Puses sastāda aktu un Pasūtītājs nosaka termiņu defektu vai
neatbilstību novēršanai. Defektu vai neatbilstību novēršanas darbi jāuzsāk nekavējoties un jāizpilda Pasūtītāja
noteiktajā termiņā.
4.7. Ja Izpildītāja pārstāvis neievēro Līguma 4.4. un 4.5.punktos noteikto termiņu un kārtību, tad Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu.
4.8. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas izdevumus
sedz Izpildītājs.
4.9. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto defektu vai neatbilstību novēršanas uzsākšanas un
pabeigšanas laiku. Defektu vai neatbilstību novēršanas uzsākšanas laiks nevar būt īsāks par šī Līguma 4.nodaļā
noteikto laiku.
4.10.Izpildītāja tālrunis un fakss defektu vai neatbilstību paziņojumu pieņemšanai:
4.10.1. 4.10.1. tālrunis: +371 67616465;
4.10.2. 4.10.2. fakss: +371 67616481;
4.11. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus, defektus vai neatbilstības, vai
neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu
veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no
savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.
4.12. Ja Puses nevar vienoties par defekta vai neatbilstības esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu
ekspertu. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.
4.13. Defektu vai neatbilstību novēršanu Izpildītājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota persona,
nosūtot paziņojumu vai zvanot uz Līguma 4.10.punktā norādīto kontaktinformāciju.
4.14. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga
izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru
agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes
veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas
sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas
nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
5.2.
Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto Darbu izpildi 5
(piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos.
5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt, par
to informējot otru Pusi.
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6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,05% (nulle komats nulle pieci procentu) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto darba
dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc
līgumsoda nomaksas.
6.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba aizsardzību
ievērošanu.
6.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ
trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas
saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas
spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām šī līguma sastāvdaļām.
8.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu
vienošanās.
9.
PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Margarita
Kaņevska tālr.: xxxxx; e-pasts: xxxxx.
9.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Miks
Lukstiņš, tālr.: xxxxxx, e-pasts: xxxxx.
9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski
paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar šī
Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu
pienākumu informāciju sniegt.
11.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Adrese: Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
Tālrunis: 63404723
Reģ.nr. 90000063185
Banka: A/S SEB BANKA
Konts: LV24UNLA0020102001110
Kods: UNLALV2X

IZPILDĪTĀJS:
SIA FIXMAN
Adrese: Rīga, Vienības gatve 87c-4, LV-1004
Tālrunis: +371 67616465
Reģ.nr. 4000391081
Banka: A/S SEB BANKA
Konts: LV50UNLA0050012142702
Kods: UNLALV2X

Edgars Rāts

Miks Lukstiņš
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1.pielikums
līgumam Nr.LPP 2015/28
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmets – bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana Liepājā. Līguma ietvaros ir jānodrošina nepieciešamā,
standartiem atbilstošā gumijas seguma izbūve, rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana, kā arī garantijas
laikā nepieciešamā un garantijas un lietošanas noteikumiem atbilstošā uzturēšana bez papildus samaksas.
Izpildītāja pienākums ir izveidot mūsdienīgus, interesantus un drošus bērnu rotaļu laukumus Liepājā
Vērgales ielā 3 un O.Kalpaka ielā 105A, tajā skaitā, izveidot spēkā esošajam standartam (LVS EN 1177)
atbilstošus bērnu rotaļu laukuma segumus, kā arī piegādāt un uzstādīt spēkā esošajam standartam (LVS EN 1176)
atbilstošas bērnu rotaļu laukuma iekārtas.
Bērnu rotaļu laukumos jāierīko:
1. Laukums Vērgales ielā 3, Liepājā
1.1.1.

Rotējošs karuselis ar četrām stāvvietām un rokturiem – konstrukcijās izmantots HPL
(augstspiediena lamināts) materiāls, kas ir īpaši izturīgs; tērauda rokturi; gultņu sistēma.
Konstrukcijas augstums vismaz 1.00m, kopējais diametrs vismaz 0.75m;

1.1.2.

Šūpoles – divvietīgas, no kurām viens sēdeklītis paredzēts zīdaiņiem (metāla sēdeklītis, kas
apvalkots ar gumiju), otrs – vecākiem bērniem (metāla sēdeklītis, kas apvalkots ar gumiju);
nerūsējoša tērauda ķēdes; šūpoļu kājas – karsti cinkots vai līdzvērtīgi apstrādāts metāls. Rāmja
minimālais augstums 2.40m, platums vismaz 3.10m;

1.1.3.

Rotaļu komplekss maziem bērniem (1+), kas sastāv no: vismaz vienas augstuma platformas;
spēļu namiņa uz kura virsmas attēloti tematiski/izglītojoši elementi; vismaz viena tērauda
slīdkalniņa ar HPL (augstspiediena lamināts) apmalēm un attīstības spēli apmalīšu sānos;
kāpnītēm; skaņu platformas – kāda no platformām mazo bērnu rotaļu kompleksā papildināta ar
grīdā iestrādātu skaņas kasti, kas reaģē (ar iepriekš ierakstītām skaņām – atdarina dzīvnieku balsis
vai citas bērnam interesantas skaņas) bērnam uz tās uzkāpjot vai palēkājot; kompleksa sieniņas,
pamata elementi – HPL (augstspiediena lamināts); skaņu platformas virsma – HPL (augstspiediena
lamināts), uzlādējama batereja, kustības sensors, skaļruņi; iekārtai jābūt ierokamai un
nostiprināmai zemē ar nerūsējoša metāla kājām tā, lai pamata koka konstrukcijai nebūtu tiešas
saskares ar zemi, koka konstrukcijām jābūt impregnētām, pārklātām ar ūdens dispersijas krāsu.
Rotaļu kompleksa platums vismaz 1.30m, garums – vismaz 2.50m; Platformas augstums vismaz
0.55m, kopējais iekārtas augstums vismaz 1.30m;

1.1.4.

Divi atsperu sēdeklīši (ar dažādu tematiku) – rotaļu iekārtas karkass – HPL (augstspiediena
lamināts); sēdvirsma – ar gumiju klāts alumīnija sēdeklītis ar integrētiem kāpšļiem un ar gumiju
klātiem rokturiem; atspere – nerūsējošs tērauds;

1.1.5.

Rotaļu komplekss dažādām vecuma grupām (1+), kas sastāv no rotaļu platformas (var būt arī
vairākas) ar sieniņām un nodrošinātu piekļuvi arī mazāko bērnu grupai; vismaz viena tērauda
slīdkalniņa ar HPL augstspiediena lamināta apmalēm, kura austums sasniedz vismaz 1.40m;
vismaz divām tīklu kāpelēšanas sienām, ar dažādiem izliekumiem, slīpumiem utt., kur katras tīklu
sienas platība ir vismaz 4m²; alpīnisma sienas (vertikāla vai slīpa); vairākas kāpnes, kur vismaz
vienas ir ar margām un vienas bez margām (slīpas); dažādiem citiem kāpelēšanas
papildelementiem; rotaļu kompleksa karkass, balsti, kāpelēšanas elementi un citi papildelementi –
karsti cinkots vai līdzvērtīgi apstrādāts metāls; tīkli – poliamīda virves nostiprinātas ar tērauda
šķiedrām, svienojumu un krustošanās vietas stiprinātas ar metāla savienotājiem; platformas,
alpīnisma sienas, kāpņu sieniņas, slīdkalniņa apmales – HPL (augstspiediena lamināts); rokturi,
kāpšļi u.c. elementi – metāls apvalkots ar izturīgu plastmasu; iekārtai jābūt ierokamai un
nostiprināmai zemē ar nerūsoša metāla kājām, Rotaļu kompleksa kopējais garums vismaz 6.00m,
platums vismaz 5.00m, platformu augstums vismaz 1.40m, kopējais augstums vismaz 2.30m.

2. Laukums O.Kalpaka ielā 105A, Liepājā
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2.1.1.

Atsperu sēdeklītis – rotaļu iekārtas karkass – HPL (augstspiediena lamināts); sēdvirsma – ar
gumiju klāts alumīnija sēdeklītis ar integrētiem kāpšļiem un ar gumiju klātiem rokturiem; atspere –
nerūsējošs tērauds;

2.1.2.

Šūpoles – divvietīgas, no kurām viens sēdeklītis paredzēts zīdaiņiem (metāla sēdeklītis, kas
apvalkots ar gumiju), otrs – vecākiem bērniem (metāla sēdeklītis, kas apvalkots ar gumiju);
nerūsējoša tērauda ķēdes; šūpoļu kājas – karsti cinkots vai līdzvērtīgi apstrādāts metāls. Rāmja
minimālais augstums 2.40m, platums vismaz 3.10m;

2.1.3.

Vingrošanas pievilkšanās stienis – trīsvietīgs, kur katrs horizontālais stienis ir dažādos
augstumos; monolītas, stabilas konstrukcijas vingrošanas stienis no metāla ar karstā cinka
pārklājumu, trīs augstumos, iekārtai jābūt ierokamai un nostiprināmai zemē ar nerūsējoša metāla
kājām. Kopējais iekārtas platums vismaz 4.00m, horizontālo stieņu augstumi 2.00m, 2.30m,
2.60m.;

2.1.4.

Rotaļu komplekss (4+), kas sastāv no vismaz trīs augstuma platformām; tērauda slīdkalniņa,
vismaz 1.30m augstumā; kāpnēm (var būt līdzīgas kā zviedru siena pusapļa formā); tīklos
iekarināta tiltiņa, kas savieno divas augstuma platformas; ugunsdzēsēju stienis šļūkšanai no kādas
no platformām; horizontālām trepēm (rokgājēja); kāpelēšanas elementa ar rokturiem, pa kuriem
var rāpties un nokļūt uz platformas; balsti, platformas karkass – impregnēts koks, pārklāts ar ūdens
dispersijas krāsu; tīkli - poliamīda virves nostiprinātas ar tērauda šķiedrām; kāpelēšanas elementi,
zviedru siena, ugunsdzēsēju stienis – cinkots metāls vai līdzvērtīgi apstrādāts metāls; kompleksa
sieniņas, jumtiņi, pakāpieni, tiltiņa kāpšļi – augstspiediena lamināts (HPL); iekārtai jābūt
ierokamai un nostiprināmai zemē ar nerūsējoša metāla kājām tā, lai pamata koka konstrukcijai
nebūtu tiešas saskares ar zemi, koka konstrukcijām jābūt impregnētām, pārklātām ar ūdens
dispersijas krāsu, Iekārtas kopējais garums vismaz 4.80m un platums vismaz 4.80m, platformu
augstums vismaz 1.40m, kopējais iekārtas augstums vismaz 3.00m.

2.1.5.

Laukumā paredzēt vismaz divus soliņus ar atzveltnēm (metāla konstrukcija ar koka atzveltni un
sēdvietu) un vismaz vienu atkritumu urnu. Soliņu koka detaļas no impregnēta un krāsota augstas
izturības koka (vēlams izvēlēties tropu kokmateriālu, pieļaujams izmantot ozolu vai osi, bez zaru
vietām, vai līmēta koka konstrukcijas), metāla konstrukcijas gan soliņam, gan atkritumu urnai karsti cinkots vai pulverkrāsots metāls. Soliņu garums vismaz 1.80m.

3. Gumijas segums
3.1.
Rotaļu laukumos jāparedz gumijas segums. Gumijas segumam jābūt ieklātam bez šuvēm, vienotā
klājumā, sertificētam atbilstoši iespējamiem kritiena augstumiem. Seguma krāsa – dabīgi
brūnganos toņos. Cenā jāparedz pamatnes sagatavošanas darbi un tam nepieciešamie materiāli,
materiāla piegāde, seguma ieklāšanas darbi.
3.2.
Segumu apjomi un biezumi var mainīties atkarībā no rotaļu iekārtu funkcionalitātes. Gumijas
segumiem jābūt sertificētiem atbilstoši EN1177 drošības standartam, sertifikātā jābūt norādītam
maksimālā kritiena augstuma amortizācijai.
3.3.
Gumijas segumam jābūt ieklātam vienā laidumā bez šuvēm iekārtu drošības zonās atbilstoši
starptautiskajiem normatīviem.
3.4.
Kopējai gumijas seguma platībai jābūt ne mazākai kā rotaļu laukumā uzstādīto rotaļu iekārtu
drošības laukumu summai

4.

Piegādātājs drīkst piedāvāt arī papildu rotaļu iekārtas un rotaļu iekārtu elementus. Visām rotaļu iekārtām
un to elementiem jābūt izgatavotiem tā, lai tie iespēju robežās būtu pasargāti no vandāļiem, grūti
nesankcionēti demontējami, bojājami, aiznesami.

5.

Izpildītājam jānodrošina bērnu rotaļu laukuma apsargāšana visu diennakti tā uzstādīšanas laikā līdz
objekta nodošanai Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.

6.

Garantijas periodi: Izpildītājs garantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāti un novērš
garantijas laikā radušos defektus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
6.1.
pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas
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laiks ne mazāk kā 3 gadi visiem uzstādītajiem rotaļu elementiem un to stiprinājumiem, uzstādītajam
segumam un Darbam;
6.2.
pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas
laiks ne mazāk kā 5 gadi plastmasas komponentēm, ar tēraudu nostiprinātiem tīkliem un virvēm,
atsperu rotaļu atsperēm (ja tādas tiek izmantotas);
6.3.
pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas
laiks ne mazāk kā 10 gadi koka detaļām, virsmas apstrādei tērauda detaļām (karstā galvanizēšana,
anodēšana, krāsošana);
6.4.
pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam jānodrošina garantijas
laiks ne mazāk kā 20 gadi tērauda detaļām, no augstspiediena lamināta (HPL) izgatavotām detaļām,
to komponentēm.
7.

Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums saskaņot rotaļu iekārtu novietojuma shēmu un
rotaļu elementu un seguma krāsu salikumu Liepājas pilsētas Būvvaldē.

8.
-

Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
Ministru kabineta noteikumi Nr.132 no 15.02.2011. “Rotaļlietu drošuma noteikumi”.
Ministru kabineta noteikumi Nr.136 no 16.02.2010. „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un
tehniskās uzraudzības kārtība”.
Citi normatīvie akti, kas attiecas vai var attiekties uz konkrētā līguma izpildi.
Latvijas valsts standarti.
Iekārtām jābūt ekspluatācijas drošības sertifikātiem. Iekārtu izgatavošanā izmantotajiem materiāliem un
rotaļu ierīcēm jābūt sertificētām Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā.
Iekārtām jāatbilst starptautiskajiem normatīviem LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojums un
pārklājums”.
Gumijas segumam jāatbilst starptautiskajiem normatīviem LVS EN 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu
laukumu virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana”, norādot maksimālā kritiena augstumu.
Visi darbi veicami, ievērojot pasūtītāja norādījumus.
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