Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas
2015. gada 16. jūlija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
„Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Daibes ielas līdz K.Ulmaņa gatvei”,
identifikācijas Nr. MND 2015/45 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu
Nr.
1.

2.

Jautājums
Vai izsludinātā iepirkuma apgaismojuma
darbiem ir paredzēts apgaismes stabiem
uzstādīt konsoles?
Objekta 1.kārtas tēmē 21.pozīcija:
„Asfaltbetona dilumkārtas SMA11, SIII
izbūve 4cm biezumā”, apjoms 2850m2 .
Projekta paskaidrojuma rakstā un
šķērsprofilu
rasējumos
dilumkārta
paredzēta no AC 11 surf. A SIII markas
asfaltbetona.
Lūdzu aplieciniet, ka Pasūtītājs vēlas
dilumkārtu izbūvēt no SMA 11 markas
asfaltbetona ar minerālo klasi SIII.

Atbilde
Komisija paskaidro, ka apgaismošanas
balsti ir paredzēti ar konsolēm.
Komisija paskaidro, ka seguma dilumkārta
ir paredzēta no asfaltbetona AC 11surf,
SIII.

2015. gada 22. jūlija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem
Nr.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Jautājums
Atbilde
Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju
ir konstatētas nesakritības starp darba
daudzumu sarakstu un VST tehnisko
projektu:
Kopīgais projekts nav precīzi sadalīts pa Komisija paskaidro, ka pasūtītājs ir
kārtām, kārtas nesakrīt ar tāmes sadalījis Atklāta konkursa iepirkuma
sadalījumu kārtās.
priekšmetu
tādās
kārtās,
kā
tas
nepieciešams pasūtītājam; VST daļas
projekts netiek dalīts pa kārtām.
Projekta dokumentāciju nevar normāli Komisija
paskaidro,
ka
pasūtītāja
izlasīt, ciparu un paskaidrojumu vietā ir mājaslapā
pie
Atklāta
konkursa
neskaidri simboli.
dokumentācijas tiks ievietoti salasāmi
rasējumi (rasējumi VST-1-A-1, VST-2-A1, VST-3-A un ELT daļas rasējums ELT32-A-1).
VST sadaļai nav norādīta izmantoto Komisija paskaidro, ka Atklāta konkursa
materiālu specifikācija.
nolikumā tiks veikti grozījumi un
nepieciešamo materiālu apjomi tiks
pievienoti VST daļai.
Lūdzam skaidrot pretendentam, kas ir Lūdzam ņemt vērā veiktos grozījumus.
jāņem
vērā
sagatavojot
finanšu
piedāvājumu.
1.daļa tāmē „Ceļu daļa” ir norādīts, ka Komisija paskaidro, ka salizturīgā kārta

Nr.

3.

4.

Jautājums
salizturīgā kārta ir jāizbūvē 35 cm
biezumā, savukārt Tehniskā projekta lapā
TS-CD-23-B ir norādīts, ka salizturīgā
kārta ir jāizbūvē 30 cm biezumā. Lūdzam
Pasūtītāju precizēt salizturīgās kārtas
izbūves slāņa biezumu.
Nolikuma 2.2.3.punktrā ir teikts, ka
būvdarbu izpildes un objekta nodošanas
ekspluatācijā termiņš ir 75 (septiņdesmit
piecas) dienas. Lūdzam Pasūtītāju
precizēt, vai 75 (septiņdesmit piecas)
dienas ir domātas kalendārās dienas vai
darba dienas?
Lūdzam Pasūtītāju precizēt aptuveno
būvdarbu līguma noslēgšanas laiku?

Atbilde
brauktuvei ir paredzēta 30cm biezumā.

Komisija paskaidro, ka nolikuma ID Nr.
MND 2015/45 2.2.3. punktā minētas
kalendārās dienas.

Līguma noslēgšanas laiks ir atkarīgs no
iepirkuma procedūras gaitas. Pasūtītājs
nevar prognozēt līguma noslēgšanas laiku.

2015. gada 06. augusta sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem
Nr.
1.

Jautājums
Atbilde
Vēlētos uzzināt vai projektā minētie 8m Komisija paskaidro:
balstu garums ir kopā ar konsoli, vai 8m 8m=balsts + konsole.
balsts + konsole. Un kādi tieši ir konsoles Konsole: H=1.5m, L=2.5m, leņķis=5grādi.
parametri (Hv / V / leņķis)?

