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Iepirkuma komisijas 

2015. gada 11. februāra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa 

„Laimdotas ielas rekonstrukcija”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/02 (turpmāk – Atklāts konkurss), 

nolikumu 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Par iepirkuma nolikuma punkta 3.3.9. b) 

apakšpunktu “Par līdzīga rakstura 

būvdarbiem pēc veida tiks uzskatīti ceļu 

vai ielu izbūve ar asfalta segumu un 

inženierkomunikācijām” 

Ņemot vērā, ka šī konkrētā iepirkuma 

apjomu specifiku, ka ielas segums ir 

jāizbūvē tikai no jauna betona 

bruģakmens, vai pasūtītājs atzīs 

pretendenta pieredzi par atbilstošu šī 

punkta prasībai, ja pretendenta līdzīgie 

objekti būs ceļu un ielu izbūve ar betona 

bruģakmens segumu un 

inženierkomunikācijām? 

Komisija paskaidro, ka pasūtītājs atzīs 

pretendenta pieredzi par atbilstošu, ja 

pretendenta ekspluatācijā nodotie objekti 

būs ceļu un ielu izbūve ar betona 

bruģakmens segumu un 

inženierkomunikācijām. 

2. Nolikuma pielikuma rasējuma lapās CD-

1, 2, 3, 4 ir norādīts, ka paredzēts izbūvēt 

lietus ūdens uztvērējakas (gūlijas) ar 

izvadi uz Mārupīti. Darbu daudzumu un 

izmaksu sarakstā šādi darbi nav ietverti. 

Paskaidrojuma raksta punktā 

3.6. norādīts, ka „ūdens atvade no 

brauktuves un ietves paredzēta ar 

šķērsprofila un garenprofila palīdzību, 

novadot to gūlijās, no kurām tas tālāk tiek 

novadīts Mārupītē” un „lietus ūdens 

kanalizācijas aku vietas skatīt rasējumu 

CD-1 lapās un būvprojekta LKT sadaļā”. 

Iepirkumu dokumentācijā LKT sadaļa 

nav atrodama. 

Jautājums. Lūdzam precizēt un 

izskaidrot, kādā veidā tiek nodrošināta 

lietus ūdens atvades sistēmas izbūve. 

Komisija paskaidro, ka lietus ūdens 

novadīšana tiks nodrošināta ar gūliju 

palīdzību, ar izlaidi Mārupītē. Gūlijas pie 

bērnudārza Pērses ielā 16 paredzēts 

pieslēgt no jauna izbūvētajam grāvja 

kolektoram. Apjomu tabula tiks 

papildināta ar gūliju un izlaižu izbūves 

apjomiem 

Atklāta konkursa nolikums tiek grozīts, 

publicējot paziņojumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā un 

publicējot grozīto nolikumu pasūtītāja 

mājas lapā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/. 

Iepirkuma komisijas 

2015. gada 19. februāra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Vai eļļas naftas atdalītājs ir paredzēts 

maksimālajam lietus ūdens daudzumam, 

un tam nepieciešama apvadlīnija? 

Eļļas/naftas atdalītājs paredzēts 

maksimālajam lietus ūdens daudzumam. 

2. Pretendents tehniskajā dokumentācijā 

neatrada eļļas naftas atdalītāja 

Paredzētais naftas/eļļas atdalītāja modelis ir 

pilnkorpusa, izbūves laikā tam jāparedz 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/


enkurojuma risinājumu kā arī būvdarbu 

apjomos nav sniegts enkurojuma 

apjoms. Lūdzam papildināt tehnisko 

informāciju. 

apbetonēšana, kas būvuzņēmējam jāiekļauj 

savās izbūves izmaksās. Enkurošana jāveic 

atbilstoši ražotāja specifikācijai. 

Būvuzņēmējs var izvēlēties jebkuru citu 

naftas/eļļas atdalītāju, kas nodrošina 

minimālo attīrīšanas jaudu 4l/s, tad 

būvniecības darbu izmaksās jāiekļauj visas 

izmaksas, kas saistītas ar šā naftas/eļļas 

atdalītāja izbūvi. 

3. Iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju, 

Pretendents secināja, ka izbūvējot 

Laimdotas ielas lietus kanalizāciju būtu 

nepieciešams paredzēt smilšu ķērāju, jo 

ražotājs prasa nodrošināt pirms eļļas-

naftas atdalītāju, smilšu ķērāju. 

Paredzēts, ka smiļšķērāja funkciju pildīs 

trīs pieslēgtajās gūlijās esošās nosēddaļas. 

4. Konkursa projekta dokumentācijā ir 

norādīts, ka būvdarbu laikā jāveic 

simtgadīga ozola aizsardzība, ieskaitot 

vainaga kopšanu, kā arī sakņu 

aizsardzību ar speciāliem materiāliem. 

Arī tehniskās specifikācijas 9. punktā 

teikts: „Būvdarbu izpildē jāievēro SIA 

„Latvijas koku konsultants” koka 

aizsardzības risinājumi objektam 

„Ozols”, Pērses ielā 16 A, Mārupe …” 

Pēc augstāk minētiem dokumentiem 

saprotams, ka būvuzņēmējam jāveic 

dažādi darbi un pasākumi, lai izpildītu 

uzstādītās koka aizsardzības prasības. 

Darbu daudzumu sarakstā nevienā 

pozīcijā koks nav pat pieminēts. Šādus 

darbus iekļaut citās pozīcijās (piem., 

„gultnes izbūve”) ir neloģiski, jo 

gadījumā, kad faktiskie apjomi atšķiras 

no tāmes apjomiem, būvuzņēmējs nevar 

saņemt samaksu pilnā apjomā vai arī 

Pasūtītājam nepamatoti jāpiemaksā. 

Jautājumi:  

1. Lūdzam iekļaut darbu apjomu 

sarakstā pozīciju „Objekta 

„Ozols” aizsardzības pasākumi” 

ar apjomu 1 gab. vai arī vairākas 

atsevišķas pozīcijas saskaņā ar 

augstāk minētajiem koka 

aizsardzības risinājumiem. 

2. Vai koka vainaga kopšana būtu 

jāveic celtniekiem (tā ir darbība, 

kas nosaukta pie aizsardzības 

risinājumiem), varbūt Pasūtītājs 

to pa tiešo var uzticēt 

speciālistiem. 

1. Komisija paskaidro, ka papildus 

pozīcijas darbu apjomos netiks 

pievienotas, pretendentam izmaksas 

jāiekļauj esošajās finanšu 

piedāvājuma pozīcijās. 

2. Komisija paskaidro, ka 

pretendentam nav jāveic koka 

vainaga kopšana, Pasūtītājā prasības 

precizētas dokumentā „Mārupes 

novada Domes Labiekārtošanas 

dienesta norādījumi koka 

aizsardzībai”, kas publicēts 

Pasūtītāja mājaslapā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publis

kie-iepirkumi/iepirkumi-2015/. 
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