Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827

IEPIRKUMA
„Mārupītes krastu apstādījumu tehniskā projekta izstrāde”,
identifikācijas Nr. MND 2015/01,
ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols Nr. MND 2015/01-02
Mārupē

2015. gada 28. janvārī

Komisijas, kas izveidota ar Mārupes novada Domes 2014. gada 6. janvāra rīkojumu
Nr. 4-1/2, sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis, izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Līga Kadiģe, Domes priekšsēdētāja vietniece;
Jānis Rušenieks, Domes deputāts;
Artis Dreimanis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks;
Ziedīte Lapiņa, Labiekārtošanas dienesta vadītāja.
Sanāksmi sāk plkst. 10:00.
Piedalās:
komisijas locekle: Z. Lapiņa
ieinteresēto piegādātāju pārstāvji: SIA “BM-projekts” pārstāvji un Linda Zaļā.
Nepiedalās: I. Punculis, L. Kadiģe, J. Rušenieks, A. Dreimanis
Sanāksmi protokolē:
komisijas sekretāre I. Strūģe.
Sanāksmes darba kārtība:
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme iepirkumā „Mārupītes krastu apstādījumu tehniskā projekta
izstrāde”, identifikācijas Nr. MND 2015/01 (turpmāk – Iepirkums).
Sanāksmes gaita:
Iepirkuma komisijas sekretāre iepazīstina klātesošos ieinteresēto piegādātāju
pārstāvjus ar klātesošo iepirkuma komisijas locekli Ziedīti Lapiņu un sevi un uzaicina uzdot
jautājumus par Iepirkuma noteikumiem.
Jautājums: Vai mazās arhitektūras formas jāiesniedz jau vienlaicīgi ar piedāvājumu –
2015. gada 2. februārī?
Atbilde: Nē, tā ir tehniskā projekta sastāvdaļa.
Jautājums: Vai būs pieejami citi, grafiski labāk saredzami uzskates materiāli? Esmu
meklējusi pat kartē šo teritoriju un nav iespējams noteikt konkrētas šīs teritorijas robežas. Šo
informāciju esmu meklējusi pat kadastrā.
Atbilde: Mūsu informācijas sistēmā varēs iegūt precīzas projektējamās teritorijas robežas un
tās šodien apskatīsim dabā.
Jautājums: Vai kopējā platība ir 1,13 ha? Vai plus vēl kaut kādas platības?
Atbilde: Visu projektēšanas uzdevumā uzskaitīto zemes gabalu platības ir jāsaskaita kopā.
Pats upes krasts – pats garākais projektējamais posms vēl nav precīzi uzmērīts.
Jautājums: Sakiet lūdzu, vai šīs nedēļas laikā būs iespējams uzzināt precīzas šīs teritorijas
robežas.
Atbilde: Precīzi līdz kvadrātmetram diez vai būs iespējams noteikt, jo zemes gabali vēl nav
uzmērīti, tāpēc iepirkuma komisija iepirkuma noteikumos ir paredzējusi organizēt ieinteresēto
piegādātāju sanāksmi, lai būtu iespējams iepazīties ar objektu dabā.
Jautājums: Inženierkomunikācijas būs jāsaskaņo ar attiecīgajām institūcijām. Vai varat
pateikt ar kādām?

Atbilde: Inženierkomunikācijas būs jāsaskaņo ar visām institūcijām, kuru komunikācijas
šķērso projektējamo teritoriju.
Jautājums: Pasūtītāja vēlme ir projektu izstrādāt četros mēnešos. Vai inženierkomunikāciju
saskaņošana arī ir iekļauta šajos četros mēnešos?
Atbilde: Jā, inženierkomunikāciju saskaņošana ir iekļauta šajos četros mēnešos. Protams,
pasūtītāja vēlme ir saņemt galarezultātu pēc iespējas ātrāk, tāpēc priecāsimies, ja darbus
spēsiet izpildīt ātrāk.
Jautājums: Autoruzraudzības līguma projektā ir noteikts, ka autoruzraudzības izmaksas ir
1% no kopējām būvniecības izmaksām.
Atbilde: Jā, tā ir.
Jautājums: Vai avanss ir paredzēts?
Atbilde: Nē, avanss nav paredzēts, jo projektēšanas darbu summa nav paredzēta liela.
Jautājums: Kas veido vispārīgās daļas cenu?
Atbilde: Vispārīgās daļas cenu veido apraksti.
Jautājums: Ģeoloģiskā izpēte arī veido vispārīgās daļas izmaksas?
Atbilde: Jā, posmam 400 m garumā būs nepieciešama ģeoloģiskā izpēte.
Jautājums: Grafiskās daļas cenu veido visu trīs iepirkuma noteikumos minēto speciālistu
darbs un ģeoloģijas izpēte?
Atbilde: Jā. Grafisko daļu veido arī mazo formu rasējumi. Ģeoloģiskā izpēte ir projekta
vispārīgās daļas sastāvā.
Jautājums: Iepirkuma noteikumu 4.6.5. punkts nosaka, ka vienādu cenu gadījumā pasūtītājs
var rīkot izlozi vai izsoli. Kuru veidu pasūtītājs ir domājis?
Atbilde: Pasūtītājs vienādu cenu gadījumā izvēlēsies ko rīkot – izsoli vai izlozi, bet jebkurā
gadījumā par to tiks informēti pretendenti, kuri ir piedāvājuši vienādās cenas. Varbūtība, ka
tiks piedāvātas vienādas cenas, ir diezgan zema.
Jautājums: Kas ir izpildes procesa apraksts?
Atbilde: Tas sastāv no kalendārā laika grafika, kā arī apraksta, kurā pretendents norāda, ar
kādu darba spēku un kā veiks pakalpojumu. Izpildes procesa aprakstā norāda informāciju par
piesaistītajiem speciālistiem. Apraksts iesniedzams brīvā formā.
Jautājums: Pretendentam ir jābūt pieredzei viena pilsētas parka tehniskā projekta izstrādē,
bet ainavu arhitektam jābūt pieredzei viena tehniskā projekta izstrādē publiskās ārtelpas
būvniecības objektam.
Atbilde: Iepirkuma komisija ar to ir domājusi vienu un to pašu, jo parks ir publiska ārtelpa,
tikai terminoloģija šajos iepirkuma noteikumu punktos atšķiras.
Pasūtītāja un ieinteresēto piegādātāju pārstāvji dodas uz objekta apskates vietu. Objekta
apskate sākas no Vecozolu ielas. Z. Lapiņa norāda uz pašvaldībai piederošajiem un
projektējamiem zemes gabaliem un to robežām (kupicām). Gājēju ietve ir pietiekoši plata un
pa to ir paredzēts pārvietoties arī velosipēdiem.
Pasūtītāja un ieinteresēto piegādātāju pārstāvji dodas uz objekta apskates vietu Mārupītes
krastā esošo Abavas ielu.
Jautājums: Vai Abavas ielas malā novietoto būvgružu novākšana ir jāiekļauj tāmē?
Atbilde: Jā, protams.
Z. Lapiņa piebilst, ka ūdens līmenis šajā posmā var celties.
Jautājums: Vai šajā posmā ir paredzēti kaut kādi norobežojumi no privātīpašumiem?
Piemēram, sēta.
Atbilde: Nē, bet risinājums varētu būt apstādījumi, piemēram krūmi.
Z. Lapiņa norāda, ka ugunskura vietas šajā posmā nav paredzēts šeit ierīkot.
Jautājums: No kāda materiāla varētu būt šī posma segums – bruģis vai koka laipas?
Atbilde: Blakus esošās ielas būs klātas ar bruģi, līdz ar to, pilnīgi iespējams, ka arī šī iela būs
no bruģa.
Jautājums: Kā ar kokiem?
Atbilde: Pasūtītāja rīcībā visai šai joslai ir vērtējums, bīstamie koki būs jāizņem.

Jautājums: Cik saprotam, tad tikai šajā posmā ir nepieciešams apgaismojums?
Atbilde: Jā.
Jautājums: Elektrības pieslēgums tiks nodrošināts?
Atbilde: Jā.
Z. Lapiņa norāda uz Mārupītes krastu nestabilo stāvokli, ka tie nav nostiprināti, ir kūdraini.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:15.
Komisijas locekle

_________________

/ Z. Lapiņa /

Komisijas sekretāre

_________________

/ I. Strūģe /

