
Atbildes uz jautājumiem  

 
Iepirkumā „Mobilo plauktu iegāde Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām ” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2016/11) 

 

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus un sniedz šādas atbildes: 

 

1. Par iepirkuma nolikumā 8.3. punktā rakstīto, ja pareizi saprotu, ka Jūs akceptējat 

tikai  pretendentus, kuri veiksmīgi aprīkojuši ar mobilo plauktu iekārtām muzeja krājuma vai arhīva 

telpas. Vai var pakomentēt sīkāk? 

 
Atbilde 

Domāts kā iepriekšējā pieredze līdzīgu plauktu uzstādīšanā ar pozitīvu atsauksmi no klienta, kurai ir 

nozīme, jo darbs notiek vēsturisko ēku telpās ar mērķi nodrošināt Nacionālā krājuma priekšmetu 

saglabāšanu atbilstoši 21.11.2006 MK noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”. 

 

2.  Par tehnisko specifikāciju: nav minēts vai abpusējiem plauktiem ir nepieciešamas atdures, lai liekot 

mapes, tās nevar izkrist otrā pusē. 

Atbilde 

Atdures ir nepieciešamas. 

 
3. Vai abpusējais plaukts var būt no vienas veselas metāla plāksnes, 600 mm? 

 
Atbilde 

Jā, var būt no vienas veselas metāla plāksnes. 

 

4. Ja plānots uzglabāt A4 reģistrus, kādēļ ir nepieciešams dziļums 320 mm, standarta reģistru dziļums 

ir 285 mm un attālums 330 mm starp plauktiem, ja reģistra standarta reģistra augstums ir 315 mm? 

 
Atbilde 

Plauktos tiks glabāti ne tikai reģistri, bet arī dažāda izmēra grāmatas un citi muzejrezervāta krājuma 

materiāli. 

 

5. Plauktu regulēšanas solis  "Ne mazāk par 33 mm", tātad Jums der arī krietni retāki soļi, piemēram, 

330 mm,  kopumā pēc tehn. spec. sānu sienā pietiek ar caurumiem 6 līmeņiem. 

 
Atbilde 

Precizējam plaukta regulēšanas soli “No 10 mm līdz 33 mm”. 

 
6. 6 plauktu līmeņi ir rēķināti ar nosedzošo plauktu, vai tas nav vajadzīgs? pielikumā pievienoju, ja 

atstarpe ir 325 mm starp plauktiem.  

 
Atbilde 

Nosedzošais plaukts ir nepieciešams. 

 

7. Plauktu sānu sienas ir slēgtas vai atvērtas, no tehn. spec. skaidrs, ka nosegpanelis noslēdz vienu 

sānu, par pārējiem nav prasības. Tātad varam piedāvāt šādu variantu ar atvērtiem sāniem, kā 

pievienots pielikumā. 

 

Atbilde 

Plaukts pilnībā aizsegts pārvietošanas roktura galā, plaukta otrs gals ir nosegts pilnībā vai ar šķērsli, lai 

nepieļautu reģistru un grāmatu izkrišanu no plaukta. 



8. Kas ir domāts ar drošības skavu? Lūdzu, atsūtiet vizualizāciju. [..] Plauktu fiksācija: uz āķiem + 

drošības skava pret netīšu izkrišanu [..] 

 

Atbilde 

Ja ražotājs garantē plaukta fiksāciju, drošības skava nav nepieciešama. Piemērām, liekot plauktā grāmatas, 

netīšām uzsitot pa augšējo, pieņemsim, tukšo plauktu, tas nevar izkrist no vietas. 

 

9. Plauktu garumus varam piedāvāt tādus, kas kopā ar stūri nepārsniedz norādītos izmērus? Fiksētiem 

plauktiem, vienk. norādītos izmērus? 

 

Atbilde 

Jā. 

 

10. Kādēļ ir šāda prasība, ja mobilo plauktu ražotājs uzskata, ka nav nepieciešamas tik daudz sliedes, jo 

tas sadārdzina produktu. "Attālumam starp sliedēm jābūt tikpat lielam kā plaukta moduļa platumam, 

sliežu skaits jāatbilst sānu sienu skaitam."  

Atbilde 

Vārdus “Attālumam starp sliedēm jābūt tikpat lielam kā plaukta moduļa platumam, sliežu skaits jāatbilst 

sānu sienu skaitam" labojam uz “Sliežu skaitu un attālumu starp tām nosaka ražotājs”. 

11. Sešu plauktu līmeņi – tas kopā ar nosedzošo vai tikai lietderīgie? 

 

Atbilde 

Seši lietderīgie plaukti + nosedzošais. 

 

12. Kāds ir plauktu garums? 

 

Atbilde 

Mobilais plaukts ne garāks par 3500 mm, stacionāro plauktu maksimālā garumā jāiebūvē pie sienas, 

kuras garums ir 4530 mm - tas nozīmē, ka optimālais ir 4500 mm. 

 

13. Slēgšanas mehānisms uz katru moduļi – tas domāts, ka moduļi var fiksēt ar atslēgu vai parasti ar 

fiksācijas mehānismu kas nepieļauj moduļi pārvietoties? 

 

Atbilde 

Jāparedz vai jāiestrādā vietas atslēgām, lai moduļus varētu saslēgt un nofiksēt nekustīgus. 

 
14. Kādas prasības iespējām uzstādīt durvis (platums, augstums, daudzums)? 

 

Atbilde 

Jāparedz, ka ar laiku muzejrezervāts gribēs atsevišķus plauktus aprīkot ar slēdzamām durvīm un, 

uzrunājot plauktu uzstādītāju, durvis varēs iegādāties un tās būs atbilstošas uzstādītajiem plauktiem. 


