
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2016. gada 02. jūnija sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma 

“Telpisku vides objektu izbūve un uzturēšana”, 

identifikācijas Nr. MND 2016/36 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Finanšu sadaļas - 1. Telpiska vides 

objekta izbūve un uzturēšana Mazcenu 

alejā, Jaunmārupē - Sagatavošanas 

darbu sadaļā nav skaidrs, kas domāts ar 

pozīcijām - "4 /Lielais karkass (14m2) 

/apjoms /4" un "5 /Mazais karkass (6m2) 

/apjoms /4". Šķiet, ka šīs pozīcijas 

dublējas ar pozīciju "3 /Metinātu karkasu 

izgatavošana un piegāde /apjoms /8". 

Lūdzu paskaidrot, kādi darbi domāti 

pozīcijās nr 4 un 5 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa 

tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma 

finanšu piedāvājuma 3. pozīcijā “Metinātu 

karkasu izgatavošana un piegāde” cena 

nav jānorāda. 

2. Finanšu sadaļas - 2. Telpiska vides 

objekta izbūve un uzturēšana Bebru 

ielā, Mārupē - Sagatavošanas darbu 

sadaļā nav skaidrs, kas domāts ar 

pozīcijām - "5 /Lielā lode h-1.80m /gab. 

/1" un "6 /Mazā lode h-1.20m /gab. /2". 

Šķiet, ka šīs pozīcijas dublējas ar pozīciju 

"3 /Metinātu karkasu izgatavošana 

un  piegāde /gab. /3". Lūdzu paskaidrot, 

kādi darbi domāti pozīcijās nr 5 un 6. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa 

tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma 

finanšu piedāvājuma 3. pozīcijā “Metinātu 

karkasu izgatavošana un piegāde” cena 

nav jānorāda. 

3. Lūdzu precizēt, kādu darbu veikšana 

paredzēta finanšu piedāvājuma sadaļas - 

1. Telpiska vides objekta izbūve un 

uzturēšana Mazcenu alejā, Jaunmārupē - 

pozīcijās nr. 9, 10, 13, 14, 15, 18. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa 

tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma 

finanšu piedāvājuma: 

a) 9. pozīcijā ““Lielo ziedlapu” 

izbūve” cena nav jānorāda; 

b) 14. pozīcijā ““Mazo ziedlapu” 

izbūve” cena nav jānorāda. 

4. Projekta sadaļā “Skices” esošajā 

rasējumā “logo-logo” redzams, ka visas 

lapiņas pēc izmēra ir atšķirīgas, bet 

rasējumā “logo-logo_met” ir redzami 

tikai 2 konstruktīvie risinājumi. Vai 

lapiņām paredzēti 2 konstruktīvie 

risinājumi, kas savā starpā atkārtojas un 

rasējums "logo-logo" ir neprecīzs? 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

“lapiņām” ir paredzēti 2 (divi) 

konstruktīvie risinājumi. Rasējumam 

“logo-logo” ir ilustratīva nozīme. 

 

  



5. Projekta sadaļā "logo-logo" nepieciešams norādīt vairākus izmērus konstrukciju 

virsskatos. 

Iepirkuma komisija precizē norādītos izmērus

 
6. Vai materiālu tabulā norādītais četrkantu 

metāla stienis domāts ar izmēriem 

20x20mm? Tabulā izmērs dots 

diametram 

Iepirkuma komisijas paskaidro, ka skicēs 

“Lode_2” un “Lode_3” tabulās “LODES 

PAMATNES ELEMENTU 

SPECIFIKĀCIJA” un “LODES 

VIRSMAS ELEMENTU 

SPECIFIKĀCIJA” un skicē tabulā “Logo-

logo_met” “ELEMENTU 

SPECIFIKĀCIJA” četrkantu stieņa izmērs 

ir 20x20 mm. 

 


