
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2015. gada 24. septembra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma 

„ Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/66 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Nolikum 8. pielikuma “Līguma projekts” 

3.6. punktā teikts “.. Līgumā noteiktie 

Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem 

ar dienu, kad Objekts ir pieņemts 

ekspluatācijā ..” 

Savukārt nolikuma 8. pielikuma “Līguma 

projekts” 4.26. punktā teikts: 

“Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam 

Darbu izpildes termiņam jāsagatavo 

Objekts pieņemšanai ekspluatācijā 

saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza 

kontroles instances saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, sagatavojot un 

nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo 

Objekta izpilddokumentāciju ..” 

Lūdzam precizēt, ka darbi uzskatāmi par 

pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts 

darbu pabeigšanas akts. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkuma Līguma 3.6. punktā ir noteikts 

Darbu veikšanas termiņš un precizēts, kad 

Darbi ir uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem. 

Savukārt Līguma 4.26. punkts nosaka 

darbības, kurām ir jābūt izpildītām līdz 

Darbu izpildes termiņam. 

Vēršam uzmanību, ka Līguma 10. punktā 

ir precīzi noteikts, kādā kārtībā tiek veikta 

Darbu nodošanas procedūra un kādi 

dokumenti tiek sagatavoti. 

2. Finanšu piedāvājums – darbu daudzuma 

saraksts, sadaļa 3.1. ietves seguma izbūve 

(ieskaitot nobrauktuves) pozīcija 3.1.3. 

“Minerālmateriālu maisījums 0/45 

h=25 cm”, pozīcija 3.1.5. “Betona bruģis 

Mozaīka h=6cm ..” 

Rasējums CD-1-1, griezums Pk 4+57 

ietves šķērsgriezumā: 

 minerālmateriāku maisījums 0/45 

h=15 cm 

 karstais asfalts AC8 surf h=4 cm 

Lūdzam precizēt ietves (un nobrauktuvju) 

segas konstrukciju materiālus un to 

biezumus. 

Saskaņā ar projektētāja sniegto atbildi, 

Iepirkuma komisija precizē finanšu 

piedāvājuma 3.1.3. un 3.1.4. pozīciju un 

svītro 3.1.5. pozīciju, lai norādītie darbu 

daudzumi atbilstu projektā norādītajam. 

Lūdzu skatīties uz izmanot precizēto 

finanšu piedāvājuma veidlapu, kas ir 

publicēta Pasūtītāja mājaslapā 

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

iepirkumi/iepirkumi-2015/ pie attiecīgā 

Iepirkuma. 

3. Vai uz būves laiku ielas posmu varēs 

slēgt, satiksmi novirzot pa 

apbraucamajiem ceļiem, nodrošinot 

piekļuvi īpašumiem. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka ielas 

posma slēgšana nav pieļaujama, jo ir 

nepieciešams nodrošināt sabiedriskā 

transporta kustību. Mārupītes gatves un 

Rožu ielas krustojumā ir 25. maršruta 

autobusa galapunkts. 

 

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

