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Iepirkuma komisijas
2017. gada 6. septembra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par iepirkuma
“Alumīnija konstrukciju un pilnstikla sienu izgatavošana un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. MND 2017/43 (turpmāk – Iepirkums),
noteikumiem
Nr.
1.

2.

3.

Jautājums
Atbilde
Kur šīs konstrukcijas savā starpā tiks Konstrukcijas savā starpā tiek stiprinātas,
savienotas un kādiem līdzekļiem? Vai ar saskrūvējot alumīnija konstrukcijas.
krāsota skārda detaļām?
Jauno konstrukciju savienojums ar
esošajām konstrukcijām: ja veidojas
spraugas, lietot individuālus skārda
elementus.
Vai durvīm vispār būs slēdzenes?
Tehniskajā
specifikācijā
iepirkuma
Vai būs nepieciešamas
priekšmeta 1. daļā “Sistēmu aprakstā” ir
elektromagnētiskās slēdzenes
norādīta nepieciešamā furnitūra:
elektroniskai pieejas kontrolei? Ja jā, tad Durvju furnitūra anodēta alumīnija krāsā.
kurām?
vienpunkta atslēga ar cilindru un
nospiežamie durvju rokturi.
uz virsmas montējamas durvju eņģes.
uz virsmas montējams GEZE durvju
aizvērējs ar fiksējamu vērējroku.
uz virsmas montējams durvju fiksators
atvērtā stāvoklī.
Tehniskajā
specifikācijā
iepirkuma
priekšmeta 2. daļā “Sistēmu aprakstā ir
norādīta nepieciešamā furnitūra:
Durvju furnitūra anodēta alumīnija krāsā.
vienpunkta atslēga ar cilindru un
nospiežamie durvju rokturi.
uz virsmas montējamas durvju eņģes.
uz virsmas montējams GEZE durvju
aizvērējs ar fiksējamu vērējroku.
uz virsmas montējams durvju fiksators
atvērtā stāvoklī.
Pasūtītājs
nav paredzējis
izbūvēt
elektromagnētiskās slēdzenes.
Kāds konkrēti jāuzstāda skaņu izolējošs Pasūtītājs mājaslapā pievieno Iepirkuma
stikls/stikla pakete? Ja ir prasības noteikumus Word formātā, un noteikumu
stiklam, tad tās konkrēti jādefinē. 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” ir
Drošības stikliem tas pats. Vispārējās skaidri saskatāmi nepieciešamie materiāli
prasībās minēts viens variants, bet katrai konstrukcijai. Visi materiāli minēti
specifikācijas nesalasāmajā paraugā gan pie sistēmu apraksta, gan pie stikla
(iepirkuma priekšmeta 2. daļa) pilnīgi paketes u.c. aizpildījums.
kas cits jāatzīmē – lētāks. Par melnajiem
pleķiem bildēs arī būtu labi tikt
skaidrībā. Pie stikliem bildēs ir salasāms
“Lamināts 33.2", bet vai tāds der, ja
prasībās/variantos tāds pat nav norādīts:

4.

5.

6.
7.

8.

9.

a) 6 mm rūdīts personas drošības stikls.
Rw = 31dB;
b) 8 mm rūdīts personas drošības stikls.
Rw = 32dB
c) Lam 44.1 (SR) skaņu slāpējošs
personas drošības stikls. (Rw = 38dB)
d) Lam 44.2 Opal skaņu slāpējošs
personas drošības stikls (Rw = 35dB)
Varbūt katrs pretendents pēc saviem
ieskatiem izvēlas, cik nu spēj saprast
jēdzienu “personas drošības stikls”?
Šobrīd nolasāms ir vienīgi pozīcijas
numurs, nosaukums, vieta un izmērs, kā
arī skaits. Pārējais ir brīva pretendentu
interpretācija, jo bildes ir izplūdušas,
bez konkrētas piesaistes
Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā Pasūtītājs
norāda,
ka
Tehniskajā
pozīcija V-10 atrašanās vieta ir 1. stāvs
specifikācija ir drukas kļūda, pozīcija V10 konstrukcijas atrašanās vieta ir
2. stāvs.
Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā Pasūtītājs
norāda,
ka
Tehniskajā
pozīcija “Logs”, atrašanās vieta ir specifikācija ir drukas kļūda, pozīcija
1. stāvs.
“Logs” atrašanās vieta ir 2. stāvs.
Vai iepirkuma priekšmeta 1. daļā Pasūtītājs norāda, ka pozīcija “Logs” ir
pozīcija “Logs”, ir paredzēts atverams.
jāparedz tikai atgāžams.
Iepirkuma priekšmeta 1. daļā pozīcija Pasūtītājs precizē, ka stikla paketei ir
“Logs”, kādu paredzēt stikla paketi?
jābūt divu stiklu (4 mm (iekšējais)
+6 mm (ārējais)) ar saules atstarojošu
pārklājumu.
Iepirkuma
priekšmeta
2. daļas Pasūtītājs
norāda,
ka
Tehniskajā
8. pozīcijā “V-8 vitrīna ar laminētu specifikācijā ir drukas kļūda, Iepirkuma
drošības stiklu” nepieciešamas 2 gab.
priekšmeta 2. daļas 8. pozīcijā “V-8
vitrīna ar laminētu drošības stiklu” ir
nepieciešama tikai 1 gab. Pasūtītāja
mājaslapā tiks ievietots precizētais
tehniskais-finanšu piedāvājums.
Iepirkuma priekšmeta 2. daļas “Sistēmas Pasūtītāja mājaslapā tiks ievietota
aprakstā” norādīts – “Stiklojums” informācija par matēto horizontālo strīpu
Laminēts
drošības
stikls;
RAL uzlīmju
izmēriem
ar
nosaukumu
loksne/panelis 24mm/RAL loksne, uz “Uzlīmju izmēri”.
stikliem matētas horizontālas strīpas
uzlīmes”. Vai matētajām horizontālajām
strīpas uzlīmēm ir pieejami precīzi
izmēri?

