
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2017. gada 18. oktobra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma 

“Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana”, 

identifikācijas Nr. MND 2017/48(turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Telpa 104, 5.16. pozīcija – 

jauno durvju montāža nav 

mērv., apjoms, prasības 

durvīm, durvju izmērs?  

Komisija informē, ka objektā ir paredzēts izmantot 

esošas durvis kuras tiks demontētas un montētas telpā 

Nr. 104, durvju ailes izmēri tiks precizēt būvniecības 

norises laikā. Komisija precizē tāmi svītrojot 

5.16. pozīciju. 

Skatīt precizēto tāmi pasūtītāja mājaslapā 

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017. 

2. I stāva grīdlīstu montāžai 

paredzēts pārāk mazs apjoms 

un mērvienība m
2
 vai t/m.? 

(jo demontējamais 311 t.m.) 

Komisija informē, ka demontētās grīdlīstes ir paredzēts 

pēc apdares darbiem montēt atpakaļ. 

3. Galvenās ieejas kāpņu 

remonts 1 gab., precizējiet 

lūdzu apjomu! 

Komisija informē, ka galvenās ieejas kāpnes sastāv no 

trim pakāpieniem (betona), viena pakāpiena garums ir 

4,32 t/m, pakāpiena platums 0,37 cm. 

4. Apkures sistēmas profilakse, 

remonts un hidrauliskā 

pārbaude – 9. kpl, precizējiet 

lūdzu apjomu! 

Komisija paskaidro, ka ēka atrodas deviņi silto grīdu 

apkures kolektori, ir paredzēts katra kolektora 

profilakse, remonts un hidrauliskā pārbaude katrai silto 

grīdu apkures cilpai. 

5. Jumta logu nomaiņa – 14 gb, 

precizējiet lūdzu logu izmēru 

un prasības! 

Komisija paskaidro, ka jumta logu izmērs ir – 78 x 

1,40 (cm)  

6. Jumta lūkas izbūve ( jumta 

lūka siltināta) – 1gb, 

precizējiet lūdzu lūkas izmēru 

un prasības! 

Komisija informē, ka jumta lūkas (plakanu vāku, 

necaurspīdīga) izmēri ir paredzēti  600x600 (mm), 

Ugunsizturības robeža EI30. 

7. Metālu kāpņu montāža – 

1 gb, precizējiet lūdzu kāpņu 

garumu un prasības! 

Komisija informē, ka kāpņu garums ir – 3,50 (m), 

kāpnes stiprināt pie sienas, krāsotas (krāsu toni 

saskaņojot ar pasūtītāju) 

8. Telpa 205, 34.14. pozīcija, 

nav krāsa un apjoms! 

Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi 

Remonta darbi (2), 34.15 pozīciju. 
Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudzums 

34,15 krāsa l 3,52 

Skatīt precizēto tāmi pasūtītāja mājaslapā 

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017. 
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