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Potenciālajiem pretendentiem

Par atklāta konkursa nolikuma skaidrošanu (Skaidrojums Nr.5)

            Saskaņā ar AS "Latvenergo" atklāta konkursa "Ķeguma HES transformatoru TN2 un
TN3  nomaiņa"  (Id.  Nr.IPR-65030)  nolikuma  8.2.punktu,  sniedzam  skaidrojumus  par
saņemtajiem jautājumiem:
            Jautājums Nr.1:  Jautājums ko transformatoru ražotājs grib precizēt: "In the tender
specification on English (Project Kegums) in the table is defined that the regulation on high
voltage  is  in  the  range  of  ±  5  x  2.5%,  while  in  the  tender  specification  in  Latvian  the
regulation is defined as ± 6 x 2.5%. Please confirm what is correct.
Please confirm once again whether the regulation should be made with on load tap changer or
a off circuit tap changer?"
            
            Atbilde: Pasūtītājs 2021.gada 1.februāra skaidrojuma Nr.2 (vēstule Nr.01VD00-21/84)
Pielikumā Nr.1 pievienoja tehniskās specifikācijas tulkojumu angļu valodā, kurā poz.7 ir
norādīts "On-load switching (automatically and manually)" un "Steps: ±6 x 2.5%", kas atbilst
atklātā  konkursa  nolikuma Pielikums  Nr.7  Tehniskās  specifikācijas  4.1.punktā  "Jauno
transformatoru tehniskie dati" norādītajām prasībām:

Nr. Prasība TS Skaidrojumam Nr.3 pievienotais
tulkojums

7. - Atbilstoši IEC 60214-1 standartam
- Augstākā sprieguma pusē
-  A u t o m ā t i s k a  u n  m a n u ā l a
pārslēgšana zem slodzes
- Pakāpes: ±6 x 2.5%
-  Ilgstoši  maksimāli  aprēķinātais
pieļaujamais spriegums Um=1.2 no
Un =13.2/132kV

- Side of higher voltage
- On-load switching  automatically and
manually)
- Steps: ±6 x 2.5%
-Continuously  maximum  calculated
allowable voltage 1.2 of Un =13.2/132
kV )

Citu informāciju angļu valodā Pasūtītājs nav sniedzis. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka Nolikums,



nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami
Sab i ed r i sko  paka lpo jumu  sn i edzē j a  p ro f i l ā  ( h  t t p s :  / /www.e i s . gov . l v /
EKEIS/Supplier/Organizer/1419) Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
. Potenciālā pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot EIS publicētajai informācijai attiecībā
uz šo iepirkuma procedūru.
            
            Jautājums Nr.2:  Transformatoru piegādātāji  Lūdz papildus vismaz vienu nedēļu
dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai!
Lūgums pagarināt atklāta konkursa "Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" (Id.
Nr.IPR-65030) dokumentu iesniegšanu!
            
            Atbilde:  Piedāvājumu  iesniegšanas  termiņš  tiek  pagarināts  līdz  2021.gada
25.februārim plkst.  14:00.  Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski  Elektroniskās iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

Projektu vadītājs Aigars Greitāns

 
 
Aigars Greitāns 67728270


	REGDATE: 11.02.2021.
	REGNR: 01VD00-21/112
		2021-02-11T12:37:36+0200
	null, null, null, Latvija
	AIGARS GREITĀNS
	Dokumenta parakstīšana




