Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827
Iepirkuma komisijas
2017. gada 05. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa

“Projekta “Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve”, identifikācijas
Nr. MND 2017/18 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu
Nr.
1.

2.

3.

Jautājums

Atbilde

Lūdzam izsniegt BK sadaļas rasējumus
DWG formātā, lai varētu sarēķināt
betonēšanas darbu veidņu apjomus, vai arī
izsniegt darbu apjomus ar norādītiem veidņu
montāžas/demontāžas apjomiem.
Lūdzu precizēt TS sadaļas poz. Nr . 70-72
par BIO Tualetēm. Vai Tualetes paredzēts
īrēt vai pirkt? TOI Fresh VIP tualetes nav
iespējams iegādāties, tikai nomāt (pēc
ražotāja informācijas). Lūdzu precizēt
Tāme Nr. 2 Tribīnes poz. Nr. 301 norādīta
nepareiza mērvienība. Lūdzu labot

Pasūtītāja pircēja profilā tiks publicēti
rasējumi DWG formātā.

Pasūtītājs
tualetes
ir
paredzējis
iegādāties. Līguma izpildītājs drīkst
piedāvāt ekvivalentu izstrādājumu.

Finanšu piedāvājumā ir drukas kļūda.
Finanšu piedāvājumā lokālā tāme Nr. 2,
301. pozīcijas mērvienība jānorāda –
m2 .

301

4.

5.
6.

Pēc TS projekta un paskaidrojuma raksta
1. kārtā paredzēts izbūvēt arī strītbola
laukumu, volejbola laukumu, pludmales
volejbola laukumu, tenisa kortus. Šādu
apjomu izbūve tāmē nav atrodama. Lūdzu
iekļaut un izsniegt plānus kur redzami kārtu
apzīmējumi.
Vai pieejamas vizualizācijas vai rasējumi
āra trenažieriem tāmes poz. 75-81 TS sadaļa
Lūdzu skaidrot DOP sadaļā un darbu
veikšanas grafikā norādīto būvdarbu ilgumu
4. mēneši. Pēc nolikuma nodošanas termiņš
ir 2018. gada 1. jūlijs. Vai darbus paredzēts
uzsākt tikai 2018. gadā

1

Grīdu (t.sk. pārseguma
virsma, kāpnes) apdare
ar krāsainu
divkomponentu
modificēt uretāna
elestīga akrila
špakteļmasu "Nanten
Matacryl KL", nodrošinot
paaugstinātu
pretslīdīguma līmeni
staigājamām virsmām
(atbilstoši ražotāja
rekomendācijām).

m2

220,00

Skatīt precizēto skaidrojošo aprakstu.
Pievienots Pasūtītāja pircēja profilā.

Skatīt precizēto skaidrojošo aprakstu.
Pievienots Pasūtītāja pircēja profilā.
Darbu plānots uzsākt 2017. gadā, pēc
Atklāta konkursa rezultātu iesniegšanas
Valsts kasē un Valsts kases aizņēmuma
apstiprināšanas. Līguma izpildītājam
Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā no būvatļaujas, kurā ir

Nr.

7.

8.

9.

10.

Nr.
1.

Jautājums

Atbilde

veiktas atzīmes par visu projektēšanas
nosacījumu un būvdarbu uzsākšanai
izvirzīto nosacījumu izpildi, saņemšanas
no Pasūtītāja un Objekta pieņemšanas.
Būvdarbi pilnībā jāpabeidz un jānodod
Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam.
lokālās
tāmes
Nr. 2,
BK 5.9 lapā uzrādītas nesošās profilloksnes Skatīt
280.
pozīciju.
Jāņem
vērā
tāmē
dotais
RUUKKI 354 m2. Vai tāmes formā šis
apjoms.
apjoms ir iekļauts?
Salīdzinot nolikumu, darbu apjomus un
DOP ir radies šāds jautājums:
Kad ir paredzēts uzsākt stadiona pārbūves
darbus?
Vai pretendents izpildīs prasību par pieredzi,
ja tam vismaz viens objekts ir >1'000'000
eur,
kas
nav
saistīts
ar
sporta
laukumiem/stadioniem, bet cits objekts ir
nedaudz zem 1'000'000 eur, bet kurš izpilda
prasību par 5'000 m2 izbūvi sporta
laukuma/stadiona
izbūvē?
Respektīvi
objektā, kurā tika izbūvēts sporta stadions,
nav pārsniegta 1'000'000 euro robeža, bet ir
pārsniegti 5'000m2, taču ir daudzi citi
objekti, kas nav saistīti ar stadionu, bet
kuriem ir vairāk par 1'000'000 euro.
Sazinoties ar tāmē noradīto gumijas apmaļu
Izplatītāju, ir radies jautājums:
Lokālā tāmē Nr.7 (pozīcijas Nr.46 un Nr.54)
un rasējumā Nr. TS-5 Iesegumu plāns,
noradīto gumijas apmaļu parametri ir
100.40.6. Izplatītājs sniedz informāciju, ka
var
piedāvāt
gumijas
apmales
ar
parametriem 100.20.6.
Lūdzam informēt vai varam finanšu
piedāvājumā izmantot gumijas apmales ar
parametriem 100.20.6.

Skatīt 6. jautājuma atbildi.

Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par
neatbilstošu.

Komisija
paskaidro,
ka
finanšu
piedāvājumā jānorāda gumijas apmales
ar parametriem 100.40.6.

2017. gada 12. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
Jautājums

Vai labiekārtošanas darbu vadītāja Valsts
Bulduru dārzkopības tehnikuma izglītība
kvalifikācijā
“Lauksaimnieks
ar
specializāciju dārzkopībā” un Latvijas
Ainavu arhitektūras biedrības Sertifikāts
“Ainavu tehniķis-darbu vadītājs; Parka
dārznieks” tiks atzīta par atbilstošu
Nolikuma 3.4.12.punkta prasībām?
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Latvijas Ainavu
2

Atbilde

Norādītā speciālista kvalifikācija tiks
uzskatīta par atbilstošu, ja pretendents
Līguma
izpildē
piesaistīs
labiekārtošanas darbu vadītāju, kuram ir
vidējā speciālā izglītība – parka
dārznieks, vai augstākā izglītība –
ainavu arhitekts.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Atbilde

arhitektūras biedrība izsniedz iepriekš
minētos sertifikātus atbilstoši sertifikācijas
kandidāta izglītības līmenim un praksei:
Ainavu tehniķis-darbu vadītājs: ar ne mazāk
kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību
(koledžas) citā, saskarīgā jomā un
profesionālo
vidējo
ainavu
tehniķa,
daiļdārznieka izglītību un piecu gadu praksi
specialitātē;
Parka dārznieks: ar akreditētā mācību
iestādē iegūtu 3. līmeņa profesionālo vidējo
ainavu tehniķa, daiļdārznieka, parka
dārznieka izglītību un ne mazāk kā trīs gadu
praksi specialitātē vai ar vidējo izglītību un
ne mazāk kā vismaz piecu gadu praksi
specialitātē).
TS sadaļa poz. Nr. 45 “Ieliekamie volejbola
laukumu statīvi ar tīklu” pēc pasūtītāja
izsniegtā apraksta volejbola laukumi nav
jāizbūvē. Lūdzu skaidrot;
Lūdzam papildus informāciju par TS
sadaļas pozīcijām Nr. 43 un 44. Izmēri,
atbilstība standartiem, u.c prasības.
TS sadaļas tāme poz. Nr. 41 jāuzstāda
drošības tīkls ar H=5m saskaņā ar TS-6, bet
poz. Nr. 67 aizsargtīkls ar H=6m. Vai šī
pozīcijas nedublējas un kādu risinājumu
paredzēts pielietot?
Sakarā ar to, ka darbu apjomu tabulā
nepieciešams veikt vairākas izmaiņas,
lūdzam izsniegt koriģētu darbu apjomu
tabulu;
Nolikuma
3.4.12.2.punkts
nosaka
4.pielikuma
3.2.punktā
norādīt
Labiekārtošanas darbu vadītāja pieredzi.
Lūdzu
skaidrot,
kādai
ir
jābūt
Labiekārtošanas darbu vadītāja pieredzei?
Lūdzu papildināt 4.pielikuma 3.2.punktu ar
Labiekārtošanas darbu vadītāja pozīciju.
Lūdzu koriģēt DOP tāmē norādīto
mērvienību un daudzumu 4 mēn. Poz. 7 un
11 uz kompl-1;
Pēc DOP tāmes pārvietojamo WC noma
paredzēta uz 2 mēn. Vai pārējo būvniecības

3

Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 7 45.pozīcija tiek svītrota.

Pozīcijās norādīto aprīkojumu paredzēt
atbilstošu IAAF prasībām.
Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 7 67.pozīcija tiek svītrota.

Pasūtītāja pircēja profilā tiks publicēta
precizētā
tāme.
Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz
2017. gada 27. jūnijam.
Komisija paskaidro, ka Labiekārtošanas
darbu vadītāja pieredzi nav jānorāda.
Komisija
Konkursa
nolikuma
3.4.12.2. punktu
svītro.
Konkursa
nolikuma 4. pielikumā 3.2. punktā nav
jānorāda labiekārtošanas darbu vadītāja
pieredze.
Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 1 7., 9., 11. un 14. pozīcija tiek
svītrota un 6., 8., 10., 12., 13. un
15. pozīcija tiek izteiktas šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Darbu
apraksts
vai
materiālu nosaukums

Daudzums

2.

Jautājums

Mērvie
nība

Nr.

Jautājums

Atbilde

laiku pasūtītājs plāno nodrošināt WC telpas?
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

4,00

gb

2,00

mēn

4,00

gb

1,00

mēn

4,00

gb

2,00

gb

1,00

mēn

4,00

gab

2,00

Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 7 5.pozīcija tiek svītrota.
Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 7 10.pozīcija tiek svītrota.

Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 2. 210. un 231. pozīcijas tiek
izteiktas šādā redakcijā.
Nr.p.
k.

210

231

12.

mēn

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums
Rūpnīcā ražotas
margas, iekļaujot
margas ejas
nodalīšanai pie
komentētāju telpas,
alumīnija , krāsotas
Rūpnīcā ražotas
margas, alumīnija ,
krāsotas

Daudzums

11.

1,00

m

52,00

m

47,00

Lūdzu precizēt apjomu 211 poz. Tāmē Nr.2. Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
veidņi norādīts 8 kompl. Lūdzu norādīt Nr. 2. 211pozīcija tiek izteikta šādā
kompl-1 vai arī konkrētu mērvienību uz m2; redakcijā.

4

Nr.p.
k.

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

211

Veidņu montāža,

Daudzums

10.

TS sadaļa 4 un 5 punkts. Lūdzu atšifrēt kādi
darbu veidi veicami katrā no tiem. Varbūt
tie dublējas. Lūdzu precizēt;
TS sadaļa poz. Nr. 10 mazo arhitektūras
formu pamatu izbūve 61 m3. Apjomā
paredzēta arī žoga stabu betonēšana, kas
dublējas ar poz. Nr. 14. Lūdzu labot 10 poz.
Norādīto betona apjomu;
Lūdzu precizēt tāmes Nr. 2 poz. 210 un 231.
Ko nozīmē 16 kompl? Lūdzu norādīt
kompl-1 vai arī konkrētu vērvienību uz t.m;

gb

Mērvie
nība

9.

Būvdarbu vadītāja biroja
(pārvietojams, konteinera
tipa, 2,5x6 m) noma uz
visu būvniecības periodu
būvdarbu vadītāja birojs
konteinera noma
Strādnieku sadzīves
telpas (pārvietojama,
konteinera tipa, 2,5x6 m)
noma uz visu būvniecības
periodu
strādnieku sadzīves telpa
konteinera noma (2gab)
Instrumentu noliktavas
(pārvietojama, konteinera
tipa 2,5x6 m) noma uz
visu būvniecības periodu
instrumentu noliktava
konteinera noma
Pārvietojamā WC, mobilā
Bio-tualete, standarta tipa
(2gab) noma uz visu
būvniecības periodu
Sarga telpas
(pārvietojama, konteinera
tipa) noma uz visu
būvniecības periodu
sarga telpa konteinera
noma
Būvgružu konteinera
noma 10m3 (2gab) uz visu
būvniecības periodu

Mērvie
nība

Nr.

kpl

1,00

Nr.

Jautājums

Atbilde
demontāža noma

17.

18.

17

Veidņu montāža,
demontāža noma

Daudzums

materiālu nosaukums

m2

554,00

Nr.p.
k.

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

Daudzums

Pie tribīņu izbūves darbiem nav iekļauta Komisija paskaidro, ka jautājumā
pozīcija “liekās grunts izvešana”. Lūdzu minētās izmaksas jāiekļauj Lokālās
tāmes Nr. 2 5. Pozīcijā un izsaka to šādā
precizēt;
redakcijā:

5

Būvbedres rakšana,
liekās grunts izvešana
uz būvuzņēmēja
atbērtni

m3

702,00

Parametrus skatīt AR-18 rasējumā
(h=410mm, b=830mm), solu skaitu un
ejas platumus skatīt AR-3 rasējumā.
Paredzēts stiprināt uz dzelzsbetona
plātnes. Tribīnes zem soliņiem ir
rūpnieciski
ražotas.
Konstrukcija
paredzēta karsti cinkota tērauda.
Lūdzu precizēt tribīņu kāpņu pakāpienu P2 Rasējumā AR-17 norādīts platums:
platumu, jo tas atšķiras ar tāmes formu un PAK-1 – 230 mm
PAK-2 – 210 mm
projektā norādīto
Lokālās tāmes Nr. 2 232. un
233. pozīcijās platumi ir atbilstoši
rasējumā norādītajam.
Komisija
Lokālās
tāmes
Nr. 2 233.pozīciju izsaka šādā redakcijā.
Lūdzu precizēt Tāmes Nr. 2 poz. Nr. 236
Tērauda karkass tribīņu konstrukcijām.
Lūdzu izsniegt specifikāciju tērauda
konstrukciju apjomam, kas paredzēts
tribīnēm zem soliņiem;

5

Nr.p.
k.

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

233

Metāla tribīņu
pakāpiena 230*1500
platforma

Daudzums

16.

k.

Mērvie
nība

15.

Mērvie
nība

14.

Tāme Nr. 2 Poz. Nr. 283. Kādu funkciju Komisija paskaidro, ka izsmidzināmais
slānis
veic
veic
izsmidzināmais
putupoliuretāna putupoliuretāna
siltumizolācijas
funkciju,
lai
slānis?;
nodrošinātu jumta neuzkaršanu, kā arī
pretkorozijas
funkciju
metāla
konstrukcijai.
Tāmes formā un projekta specifikācijā nav Pasūtītāja pircēja profilā, tiks publicēta
precizēta
specifikācija
BK-6.0.
atrodami pamati P2 un P3. Lūdzu precizēt;
(Atbilstoši 11. jautājumā sniegtajai
atbildei). Apjomi ir iekļauti Lokālās
tāmes Nr. 2 190.-231. pozīcijā.
Tāmes forma Nr. 2 Poz. 17. Veidņu apjoms Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
norādīts 302 m2, bet pēc projekta Nr. 2. 17. pozīcija tiek izteiktas šādā
rasējumiem pārrēķinot sanāk 554m2. Lūdzu redakcijā.
Nr.p. Darbu apraksts vai
precizēt;

Mērvie
nība

13.

gb

64

Nr.
19.

20.

Jautājums

Atbilde

Lūdzam tāmes formā Nr. 1 DOP norādīt Pagaidu ceļa risinājumu izpildītājs
piedāvā DVP sastāvā. Apjomus
konkrētu pagaidu ceļu izbūves apjomu.
paredzēt
atbilstoši
plānotajam
risinājumam.
Pēc DOP sadaļas paredzēta pieslēgšanās Komisija paskaidro, ka Pasūtītājs nav
pagaidu ūdens ņemšanas vietai. Lūdzu paredzējis atsevišķi izdalīt minēto darbu
Pretendentam
atbilstoši
iekļaut tāmes formā pozīcijas “Pagaidu izmaksas.
Atklāta
konkursa
nolikuma
ūdens ņemšanas vietas izveide” un
3.5.2.3. punktā
noteiktajam
“maksājums par ūdens patēriņu mēnesī”.
piedāvājumā jāietver visas izmaksas,
kas saistītas ar Būvdarbu izpildi.

Nr.
1.

2.
3.

Nr.
1.
2.

3.

2017. gada 14. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
Jautājums

Lūdzu sniegt informāciju par lapas BK 7.4.
saturu (materiālu specifikācija). Jo, pašreiz
tiek ir uzrādīta lapa BK 7.3 tās vietā.
Cik biezam ir jābūt kārstā cinkojuma
pārklājumam?
Kādai īsti ir jābūt Metāla virsmas attīrīšanas
pakāpe lapā BK 1.0 ir Sa 2,5, bet pēc tam
lapā BK 5.0 jau ir III.

Atbilde

Pasūtītāja pircēja profilā tiks ievietota
BK 7.4. lapa.
Cinkojuma biezums 85 mikrometri.
Pareizā
attīrīšanas
pakāpe
vispārīgajos norādījumos – SA 2,5.

2017. gada 19. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
Jautājums

ir

Atbilde

Komisija norāda, ka 2017. gada 12. Jūnija sēdē sagatavotājās atbildēs nr.p.k. 11. un
14. ir kļūda. Lūdzu ņemt vērā 2017. gada 19. jūnijā sagatavotās atbildes.
Konkursa nolikumā p. 3.4.3. ir norādīts ka
Komisija paskaidro, ka Pretendents būs
a) Par līdzvērtīgu objektu pēc apjoma izpildījis atklāta konkursa nolikuma
(naudas izteiksmē EUR bez PVN) tiks 3.4.3. punktā noteikto atlases prasību, ja
uzskatīts objekts, kur būvdarbu kopējā pretendentam būs jautājumā minētā
līgumcena ir vismaz 1 000 000,00 (EUR bez pieredze.
PVN),
b) Par līdzvērtīgu objektu pēc veida tiks
uzskatīts, objekts, kur veikta sporta
laukumu/stadionu pārbūves vai izbūves
funkcionālā
platība
(neieskaitot
labiekārtošanu) ir vismaz 5 000,00 m2.
Vai pretendents izpildīs prasību par pieredzi,
ja pretendentam ir pieredze par stadionu ar
dabīgo zālienu pārbūvi ar futbola laukumu
virs 5.000 m2 un kopēju līgumcenu virs
1 000 000 EUR bez PVN?
Lokālā tāme Nr. 2 poz. Nr. 235 “Alumīnija Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
(krāsota margu konstrukcija)”. Šājā pozīcijā Nr. 2. 235.pozīcijā dotais apjoms 75 m
iekļautas margas, kas ved pa tribīnēm uz ir pareizs, apjomā iekļautas tribīņu
augšu pa asīm 1; 3; 4 un 6, kā arī margas pa margas, kā arī margas pie komentētāju
asīm 1-6, kas kopā sastāda aptuveni 67 t.m. telpas.
Tāmes formā 75 m; Lūdzu skaidrot, kuras Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
6

Jautājums

Atbilde

5.

6.

Lokālā tāme Nr. 2 poz. 231 “Rūpnīcā
ražotas margas, alumīnija, krāsotas” –
47 m. Šajā pozīcijā jāparedz margas kāpnēm
K-2, kas varētu būt aptuveni 13 t.m.
Lūdzam skaidrot BK-6.0 rasējumā un tāmes
poz. Nr. 231 uzrādīto apjomu 47 t.m. Kā
iespējams kāpnēm K-2 ar augstumu 1.5 m
savietot margas 47 m garumā?

Mākslīgā zāliena seguma PEFORMER 40mm
(futbola laukumā) + BROCK PERFORMER
Base F24 h=24 mm izbūve. Jautājums ir kādam
tehniskajām prasībām ir jāatbilst analogam
Brock Performer BASE F 24 h. ( materiālu testu
Tehniskā datu lapa). LR likumdošana nosaka ka
par materiālu jāiesniedz materiālu deklarācijas
un nolikums uz šodienu neprasa iesniegt
materiālu tehnisko datu lapu uz konkursu. Kā
Jūs pārbaudīsiet pirms uzvarētāju paziņošanas
vai materiāls atbilst nolikuma izvirzītajām
prasībām? Vai būs jāiesniedz materiālu paraugi
un materiālu testu tehniskās datu lapas.

7

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

Mērvie
nība

Daudzums

235

Alumīnija
(krāsota)
margu
konstrukcija
iekļaujot margas ejas
nodalīšanai
pie
komentētāju telpa

tm

75,00

Komisija paskaidro, ka sākotnēji
norādītais apjoms un rasējums BK 6-0 ir
pareizs. Veicot aprēķinus ņemt vērā
projektā ietverto rasējumu.
Lokālās tāmes Nr.2 210. pozīcija
margu apjoms ir 16 m.
Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 2. 210. pozīcija tiek izteikta šādā
redakcijā, jo margas pie komentētāju
telpas
iekļautas
Lokālās
tāmes
Nr. 235. pozīcijā.
Nr.p.
k.

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

210

Rūpnīcā ražotas
margas, alumīnija ,
krāsotas

Daudzums

Lokālā tāme Nr. 2 poz. 210 “Rūpnīcā
ražotas margas, iekļaujot margas ejas
nodalīšanai
pie
komentētāju
telpas,
alumīnija krāsotas” – 52 m. Šajā pozīcijā
jāiekļauj margas ejas nodalīšanai pie
komentētāju telpas aptuveni 6.6 m un Kāpņu
K-1 margas, kas aptuveni ir 13 t.m. Kopā
sanāk 19.6 t.m. Lūdzam skaidrot BK-6.0
rasējumā un tāmes poz. Nr. 201 uzrādīto
apjomu 52 t.m. Kā iespējams kāpnēm K-1 ar
augstumu 1.5 m savietot margas 52 m
garumā?

Nr.p.
k.

m

16,00

Komisija paskaidro, ka sākotnēji
norādītais apjoms un rasējums BK 6-0 ir
pareizs. Veicot aprēķinus ņemt vērā
projektā ietverto rasējumu.
Komisija paskaidro, ka Lokālās tāmes
Nr. 2. 231. pozīcija tiek izteikta šādā
redakcijā.
Nr.p.
k.

Darbu apraksts vai
materiālu nosaukums

231

Rūpnīcā ražotas
margas, alumīnija ,
krāsotas

Daudzums

4.

Nr. 2. 235. pozīcijas nosaukums tiek
izteikts šādā redakcijā.

Mērvie
nība

margas tieši iekļautas šajos 75 t.m;

Mērvie
nība

Nr.

m

16,00

Pretendenta
piedāvātajiem
materiāla
tehniskajiem
parametriem
jāatbilst
tehniskajiem parametriem, kas norādīti
tehniskajā pielikumā (pievienots Iepirkumu
dokumentācijai
Pasūtītāja
mājaslapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/iepirkumi-2017/).
Komisija pretendentam, kurš būs norādījis
ekvivalentu materiālu un kuram būtu
piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības,
pieprasīs iesniegt projektā norādītā
materiāla un pretendenta piedāvātā
ekvivalentā materiāla salīdzinājuma tabulu,
pamatojot tās ar tehnisko datu lapām,
ekspluatācijas īpašību deklarācijām un

Nr.

Jautājums

Atbilde
ieklāšanas tehnoloģijas aprakstu. Pasūtītājs
pārliecināsies, ka, pretendenta norādītais
materiāls ir ekvivalents un, vai izmantojot
ekvivalento materiālu, netiks mainīts viss
laukuma pīrāgs.

8

