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Jautājumi un atbildes par iepirkuma aprakstu /turpinājums/
77. BK- projektā nav dz-betona joslu griezumi, materiālu specifikācijas (betona un
stiegrojuma apjomi),
No lokālās tāmes 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāizņem ārā pozīcija Nr.26 „Dz/b joslu
betonēšana 1.stāvā” pozīcija Nr.27 „Dz/b joslu betonēšana 2.stāvā” pozīcija Nr.28 „Dz/b joslu
betonēšana 3.stāvā” un pamatojoties uz rasējumu BK-3.11 „Specifikāciju” lokālajā tāmē 11„Vispārceltnieciskie darbi” ir jāpieliek papildus pozīcija Dz/b joslu – pārsedžu betonēšana,
ieskaitot veidnošanas darbus 5.9 m3 apjomā un jāpieliek pozīcija „Dz/b joslu pārsedžu betonējumu
stiegrošana 1461.4 kg apjomā. Skatīt lapoto tāmi Tāme iepirkumam_20150408
78. Projektā un lokālajā tāmē nav monolītie pārsegumi uz atzīmes +3.300 un
+6.600.(rasējums BK-1.04).. Nav monolīto pārsegumu materiālu specifikācijas,betona
marka,,apjoms,stiegrojuma apjoms.
Monolītā pārseguma (uz atzīmes 3.300 un 6.600) izmaksas ir jāiekļauj tāmes pozīcijā Nr.104
„iekšējo dz/b kāpņu izbūve (saliekamie kāpņu laidi, monolīts dz/b podests)”
79. Projektā un tāmē nav pārseguma paneļu galu aizbetonējums un stiegrošana,
(rasējums BK-2.07).
Pārseguma paneļu galu aizbetonējuma un stiegrošanas apjomus nepieciešams norādīt tāmē
„Papildus darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi Tāme iepirkumam_20150408
80.Tāmē ir nesaprotama pozīcija, pārsegumu paneļu šuvju monolitizēšana . Tā kā
betonu pārdod m3 ,tad šuvju monolitizēšanas mērvienībai vajadzētu būt m3, vai sliktākā
gadījumā t/m.
Mērvienība ir pārseguma paneļu m2, jo pretendentam ir jāpiedāvā visu pārseguma laukuma šuvju
monoitizēšana
81. Lokālajā tāmē 1-1 nav atrodami parapeta skārda nosegelementu apjomi.
parapeta skārda nosegelementu 80tek.m. apjomā izmaksas nepieciešams iekļaut tāmē „Papildus
darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi Tāme iepirkumam_20150408
82. Pēc apdares darbu tabulas dušu un WC telpu sienām ir paredzēta flīžu apdare,
tāmē minētie darbi nav iekļauti.
WC telpu un dušas telpu sienu flīzēšanas 173.42 m2 apjomā izmaksas nepieciešams iekļaut tāmē
„Papildus darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi Tāme iepirkumam_20150408
83. Pēc apdares darbu tabulas telpā 3.02 grīdu apdare ir akmens masas flīzes - 87m2.,
tāmē darbi nav iekļauti.
Pēc apdares darbu tabulas izriet, ka betona grīdas pārklājums 392m2, grīdu flīzēšanas apjoms
38m2; jālabo tāmes pozīcijas Nr.100, 101, 102, 103; Skatīt lapoto tāmi Tāme
iepirkumam_20150408
84. Apjomu sarakstā nav iekļauti WC sienu flīzēšanas darbi. Lūzam sniegt
nepieciešamo flīzēšanas darbu apjomu.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.82
85. Lūdzam sniegt precīzu grīdu flīzēšanas apdares apjomu. Tāmes formā ir uzrādīts
nekorekts apjoms (nav telpas Nr. 3.02 grīdas apdares apjoma).
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.83

86. Lūdzm sniegt parapēta skārda apdares precīzus apjomus.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.81
87. Lūdzam sniegt pārseguma paneļu galu aizbetonēšanas mezglu rasējumus un
paredzēto darbu apjomus, kā arī norādīt kurā darbu apjomu pozīcijā jāuzrādā šie darbi un
materiāli.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.79
88. No rasējumiem nav skaidrs, kas ietilpst konteineru laukuma izbūvē.
Konteinera laukuma izmēri ir 2.5m*6m un jāparedz sekojošie darbi: augsnes slāņa izrakšana un
izvešana, grunts pamatnes blietēšana, šķembu kārtas izveide (b=150mm), smilts kārtas izveide
(b=40mm), bruģa ieklāšana, nojumes izbūve (metāla karkass, ruukki jumta seguma montāža, sienu
apšuvums ar krāsotiem koka dēļiem).
89. Lokālajā tāmē 1-3 atrodas pozīcija "Apsardzes vagoniņš, montāža, demontāža,
noma", taču nekur neuzrādās atsevišķa pozīcija, kurā iekļaut apsardzes izdevumus.
Nepieciešams precizēt.
Apsardzes izdevumi pretendentam ir jāiekļauj savos virsizdevumos
90. Lokālajā tāmē 1-3 atrodas pozīcija "Pagaidu WC telpas, montāža, demontāža,
noma - 1 gab.", taču DOP-02 rasējumā norādītas 2 gab. pagaidu WC. Nepieciešams precizēt.
Lokālajā tāmē Nr.1-3 „Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana” pozīcija Nr.4 „Pagaidu WC telpas,
montāža, demontāža, noma” apjoms ir 2 gab. Skatīt lapoto tāmi 1-3 poz.Nr.4 Tāme
iepirkumam_20150408
91. DOP-02 uzrādīts vairogs ar ugunsdzēsības inventāru. Tāmē šādas pozīcijas nav.
Nepieciešams precizēt.
Vairogu ar ugunsdzēsības inventāra izmaksas nepieciešams iekļaut savos virsizdevumos
92. Tāmē nav iekļautas pozīcijas par:
• Pagaidu apgaismojuma ierīkošanu;
• Pagaidu elektroapgādes pieslēgumu;
• Pagaidu ūdensvada, Ūdens ņemšanas vietas ierīkošanu būvadrbu laikā;
• Būvgružu konteinteru nomu būvdarbu laikā;
Pagaidu apgaismojuma ierīkošanas, pagaidu elektroapgādes pieslēguma, pagaidu ūdensvada, ūdens
ņemšanas vietas ierīkošanas un pagaidu būvgružu konteinteru nomas izdevumi pretendentam ir
jāiekļauj savos virs izdevumos
93.Uzskatām, ka no pasūtītāja puses nav korekti lūgt pretendentiem pašrocīgi
pievienot darbu apjomus papildtāmēs "Papildus darbi Nr. 1 un Nr. 2". Atbilstoši nolikumam
pretendentu tiesības ir ar projektu saistītu neskaidrību gadījumā pasūtītājam uzdot
jautājumus, t.sk. arī par tāmē trūkstošajām pozīcijām. Lai novērstu situāciju, ka pretendenti
iesniedz atšķirīgus piedāvājumus (atšķirīgi darbu apjomu, līdzarto atšķirīga kopējā
līgumcena), lūdzam pasūtītāju veikt nepieciešamās korekcijas un labojumus esošajā tāmē un
par tiem informēt pretendentus.
Pretendentam ir tiesības uzdot pasūtītājam ar projekta saistītajiem risinājumiem jautājumus,
savukārt pasūtītājs sniedz atbildi pretendentiem par apjomu vai projekta risinājumu korekcijām un
katram pretendentam, iesniedzot cenu piedāvājumu, ir jāievērtē šīs korekcijas. Pasūtītājs ir
pievienojis 2 papildtāmes „Papildus darbi Nr.1 un Nr.2”, kuras ir jāaizpilda pretendentiem, lai
būvniecības laikā uzņēmējs neprasītu papildus naudu no Pasūtītāja, par tiem darbiem, kuri netika
iekļauti pasūtītāja izsniegtajās lokālajās tāmēs un par kuriem netika uzdoti jautājumi iepirkuma
laikā.
94. BK lapā Nr. 1.00 ir norādīts, ka logu un durvju ailām pielietojamas pārsedzes no
monolīta dz/betona C20/25, taču tāmē ir norādīts, ka izmantojamas ir FIBO pārsedzes. Vai
jātic tāmei vai BK lapai?

No lokālās tāmes 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāizņem ārā pozīcija Nr.25 „Fibo pārsedžu
montāža” un pamatojoties uz rasējumu BK-3.11 „Specifikācija” lokālajā tāmē 1-1
„Vispārceltnieciskie darbi” ir jāpieliek papildus pozīcija Dz/b siju- pārsedžu betonēšana, ieskaitot
veidnošanas darbus 6.6m3 apjomā un jāpieliek pozīcija „Dz/b siju- pārsedžu betonējuma
stiegrošana 904kg apjomā Skatīt lapoto tāmi Tāme iepirkumam_20150408
95. Sporta zāles grīdu projektā nav paredzēta slīpēt un lakot, kā arī grīdlīstes nekur
neuzrādās.
Grīdai ir jābūt slīpētai un lakotai, grīdlīstes nav jāparedz.
96.Iekšsienu saplāksnim apdare nav paredzēta?
Iekšienu saplāksnim apdare nav paredzēta
97. Mezglā "C norādīti parapeta skārda nosegelementi, mitrumizturīgais finieris
2x16mm zem parapeta ruļļmateriāla. Tāmē šādu pozīciju nav. Nepieciešams precizēt.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.81
98. sakiet lūdzu, cik liels % būs nepieciešams līguma izpildes nodrošinājums
iepirkumam ar ID NR. 2015/01EEZLV?
10% no koptāmes. Skatīt Līguma projekts_būvdarbi
99. mums ir jautājums par piedāvājuma nodrošinājumu, kuru var iesniegt arī
apdrošināšanas sabiedrība. Nolikuma punktā 7.3. ir minēts, ka nodrošinājums jāsagatavo
atbilstoši formai. Taču paraugs ir tikai bankai domāts (nolikuma pielikums Nr.2). Tajā ir
iekļauti arī ICC noteikumi Nr.458 - apdrošinātāji nezin kas tie tādi un attiecīgi tos iekļaut
nevar. Apdrošinātāji var segumā iekļaut tikai noteikumus Nr. 758.
Jautājums - vai šāds piedāvājuma nodrošinājums atbildīs prasībām?
Jā, šāds piedāvājuma nodrošinājums atbildīs prasībām
100. Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.7 "Tehniskā specifikācija" punktā Nr.20
noteikts, ka par sadzīves atkritumu izvešanu noslēgtā līguma kopija ir jāiesniedz
pasūtītājam. Vai jau minētā līguma kopija ir jāiesniedz Iepirkuma piedāvājumā?
Minēto kopiju nav nepieciešams pievienot iepirkuma piedāvājumā, tā būs jāiesniedz, uzsākot
būvniecību.

