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Reģ. Nr.: 90000012827 

Iepirkuma komisijas 

2016. gada 05. aprīļa sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa 

“Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Mārupes novadā”, 

identifikācijas Nr. MND 2016/15 (turpmāk – Atklāts konkurss), 

nolikumu 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Nolikuma 3.5.2.1.punktā teikts, ka 

finanšu piedāvājums jāsagatavo 

atbilstoši 3.Pielikuma formai. 

3.pielikums saucas “Kopējais darbu 

daudzumu saraksts (Tāme). 

 

1) Vai šis ir vienību cenu konkurss? 

2) Kā ir jāaizpilda 3.pielikums: 

a) kas jāraksta 2.ailē (prasības jeb 

specifikācijas parasti izvēlas 

Pasūtītājs)?  

b) vai 5.ailē “Daudzums” visās 

rindiņās ir jāraksta vieninieki 

(1)?  

c) kas ir Piedāvājuma cena? Vai 

Pretendentam formas apakšā 

jāpievieno rinda ar visu vienību 

izcenojumu kopsummu, kas arī 

būs šī piedāvājuma cena? 

1. Atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 

5.2.1. punktā noteiktajam “Vispārīgās 

vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

maksimāli 5 (pieciem) pretendentiem, kuri 

būs iesnieguši Atklāta konkursa nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko 

piedāvāto cenu EUR bez PVN.” Zemākā 

cena tiks noteikta saskaitot visas vienību 

izmaksas kopā. 

2. Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

3. pielikums tiks precizēts, grozījumus 

skatīt pasūtītāja mājaslapā. 

a) 2. aile tiek dzēsta. 

b) 5. ailē pasūtītājs norāda mērvienības 

daudzumu visās pozīcijās 1 (viens). 

c) Pasūtītājs precizē finansu piedāvājuma 

veidlapu iekļauto formulu, lai tiktu 

saskaitītas visas vienību izmaksas. 

2. Kas jāsaprot ar nolikuma 4.6.6. punktā 

minēto piedāvāto cenu iepirkuma 

priekšmeta I kārtas izbūvei un kā 

Pasūtītājs to varēs noteikt? 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka, gadījumā, ja 

piedāvātās cenas būs vienādas un netiks 

konstatēts PIL 46. panta ceturtajā daļā 

noteiktais, iepirkuma komisija piedāvājumu ar 

zemāko cenu izvēlēsies atbilstoši 

4.6.7. punktam: “4.6.7. Ja pretendentu 

piedāvātās cenas ir vienādas, un iepirkuma 

komisija nav konstatējusi PIL 46. panta 

ceturtajā daļā noteikto, iepirkuma komisija 

izvēlēsies to pretendentu, kurš būs piedāvājis 

zemāko cenu pozīcijā Nr. 111 “Karstā asfalta 

AC 8 surf, S III seguma izbūve 3 cm biezumā”. 

Iepirkuma komisija svītro Atklāta konkursa 

4.6.6. punktu. 

3. Vai Vispārējās vienošanās projekta 2. 

Sadaļā minētajā procedūrā (konkrēta 

objekta izcenošanā) būs automātiski 

(obligāti) jāpielieto cenas, kuras 

Pretendents būs nosaucis šajā 

Pretendenti Vispārīgās vienošanās projekta 

otrajā nodaļā minētajā procedūrā konkurēs ar 

citiem Atklāta konkursa vispārīgās vienošanās 

dalībniekiem, piedāvājot cenas, kas nedrīkst 

pārsniegt piedāvājumā norādītās cenas. Lai 



Nr. Jautājums Atbilde 

iepirkumā un atspoguļojis 3.pielikumā? iegūtu līguma slēgšanas tiesības, pretendents ir 

tiesīgs samazināt piedāvājumā norādītās cenas. 

4. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijās Nr.1 un Nr.2 kā 

mērvienība ir minēts apjoms. 

 

 Kas ir saprotams zem vārda apjoms, vai 

tas ir viens objekts (viena iela), vai ar to 

ir domāts viss apjoms (visas nolikumā 

minētās 10 ielas)? 

Iepirkuma komisija norāda, ka ar vārdu apjoms 

ir saprotams viens objekts. 

5. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.14 ir rakstīts: 

“Betona bruģa un apmaļu demontāža, 

attīrīšana un nodošana īpašniekam vai 

utilizēšana”, kā mērvienība ir rakstīts 

m
2
. Betona apmales parasti uzmēra 

metros m.  

Lūdzam izņemt no šīs pozīcijas tekstu 

“… un apmaļu”, jo apmaļu demontāža 

ir 19.pozīcijā. 

Veikts precizējums, izsakot pozīciju Nr. 14 

šādā redakcijā “Betona bruģa demontāža, 

attīrīšana un nodošana īpašniekam”, 

mērvienība m
2
. 

6. Tāmes 14., 18.un 23. pozīcijā jāizceno 

konstrukciju “…demontāža, attīrīšana 

un nodošana īpašniekam vai 

utilizēšana.” Demontēto materiālu 

attīrīšana un nodošana Pasūtītājam ir 

cenu ziņā nesamērojama ar utilizēšanu, 

tāpēc nav korekti šos darbus izcenot 

vienā pozīcijā, liekot pa vidu saikli 

“vai”.  

Lūdzam mainīt šo pozīciju tekstu vai tās 

izslēgt, jo pārējās pozīcijās ir 

izcenojami dažādi demontāžas varianti.  

Iepirkuma komisija paskaidro, ka tiek 

precizētas tāmes pozīcijas Nr. 14-21. 

7. Tāmes pozīcijas Nr.18. un 23. ir 

identiskas, mūsuprāt tā ir tehniska 

kļūme. 

Lūdzam labot kļūdu vai skaidrot divu 

identisku pozīciju nepieciešamību. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka tiek dzēsta 

pozīcija Nr. 23. 

8. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.21 ir rakstīts: 

“Betona bloku vai plākšņu seguma 

demontāža …”, kā mērvienība ir rakstīts 

m. Betona plātnes parasti uzmēra 

kvadrātmetros m
2
. 

 

 a) Lūdzam labot pozīcijas tekstu 

vai dot plātņu seguma platumu 

metros. 

b) Lūdzam dot betona bloku un 

betona plākšņu izmērus 

(garumu, platumu, biezumu). 

Iepirkuma komisija precizē pozīciju Nr. 21, 

izsakot to šādā redakcijā “Betona elementu 

(bloku vai plātņu) seguma demontāža un 

utilizācija”. 

Iepirkuma komisija precizē tāmes pozīcijas 

Nr. 21 mērvienību – gab. 

Viena betona elementa svars no 4t līdz 7t. 

9. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.29 “… koku zaru 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka ar vārdu 

apjoms ir saprotams viens koks. 
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zāģēšana” kā mērvienība ir minēts 

apjoms. 

Kas ir saprotams zem vārda apjoms, vai 

tas ir viens koks? 

10. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.44 kā mērvienība ir 

minēts apjoms. 

 

 a) Kas ir saprotams zem vārda 

apjoms, vai tā ir viena esošā 

tiltiņa estakāde?  

b) Lūdzam dot vai nu 

demontējamās tiltiņa 

estakādes izmērus, vai norādīt 

konkrētu demontējamā objekta 

adresi, lai to varētu apsekot. 

a) Iepirkuma komisija paskaidro, ka ar 

vārdu apjoms ir saprotams viena 

tiltiņa estakādes demontāža un 

utilizācija. 

b) Kopējais svars līdz 3 tonnām, 

maksimālie izmēri 10x3x1 m. 

11. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijās Nr.45 un Nr.155 

nav dotas mērvienība. 

Lūdzam dot mērvienības tāmes 

pozīcijām Nr.45 un Nr. 155. 

Iepirkuma komisija precizē tāmes pozīcijas 

Nr. 45 un Nr. 155, norādot mērvienības 

pozīcijai Nr. 45 – gab., un pozīcijai Nr. 155 – 

m
2
. 

12. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijās Nr.59 un Nr.61 kā 

mērvienība ir minēts apjoms. 

 

 Kas ir saprotams zem vārda apjoms, vai 

tās ir esošās sakaru kanalizācijas līnijas 

vienā ielā, vai ar to ir domāts viss 

apjoms (esošās sakaru kanalizācijas 

līnijas visās nolikumā minētajās 10 

ielās)? 

Jebkurā gadījumā, nezinot konkrētu 

apjomu (arī vienai ielai), šīs pozīcijas 

nav iespējams izcenot. 

Iepirkuma komisija precizē tāmes pozīcijas 

Nr. 59 un Nr. 61 mērvienības – m. 

13. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.70 - Rūsinātas 

metāla pārsedzes t=10 mm izbūve, 

ieskaitot stiprinājumu izbūvi, kā 

mērvienība ir minēts apjoms. 

 

 a) Kas ir saprotams zem vārda 

apjoms, vai tā ir viena 

rūsināta metāla pārsedze? 

Kādi ir tās izmēri? 

b) Ko nozīmē apzīmējums t =10 

mm un uz ko tas attiecas? 

a) Iepirkuma komisija paskaidro, ka tā ir 

viena rūsināta metāla pārsedze, to 

izmēri ir dažādi (max izmērs 1 m
2
), jo 

pārsedze ir aku vākam. 

b) t = 10 mm apzīmē pārsedzes biezumu. 

14. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.118 ir rakstīts – 

Nomaļu uzpildīšana ar 

minerālmateriālu maisījumu 0/32s, 

SIII ... . 

 

 Atbilstoši ceļu specifikāciju 2015 

tabulām Nr 5.2-23; 5.2-26 un punktam 

Nr. 5.4.4 nomaļu uzpildīšanai 

Iepirkuma komisija precizē tāmes pozīciju 

Nr. 118, izsakot to šādā redakcijā “Nomaļu 

uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 
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lietojamajiem materiāliem ir jāatbilst 

stiprības klasei N III. 

Lūdzam precizēt minerālo materiālu 

stiprības klasi tāmes pozīcijai Nr. 118. 

0/32s,N III, h=14cm (Nomaļu uzpildīšanu veikt 

ar ieklājēju!)” 

15. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.192 – Infiltrācijas 

akas izbūve zaļajā zonā kā mērvienība 

ir minēts apjoms. 

 

 a) Kas ir saprotams zem vārda 

apjoms, vai tā ir viena 

infiltrācijas aka?  

b) Lūdzam dot akas ģeometriskos 

izmērus (diametru un 

dziļumu). 

a) Ar vārdu apjoms ir jāsaprot viena 

infiltrācijas aka ar visu nepieciešamo 

akas izbūvei - grodi, pamats, akas vāks, 

līmeņošanas gredzeni u.t.t. 

b) Maksimālie akas izmēri: diametrs – 

1500 mm, augstums – 2500 mm. 

16. Kopējā darbu daudzumu saraksta 

(Tāmes) pozīcijā Nr.273; 274; 280 un 

284 aiz teksta iekavās ir ierakstītas 

zvaigznītes (*); (**); (***). Nekādi 

paskaidrojumi par zvaigznītēm nav doti. 

Ko nozīmē zvaigznītes (*); (**); (***)? 

Iepirkuma komisija precizē tāmi (skatīt 

pasūtītāja mājaslapā). 

(*) Nederīgās (vājas nestspējas) grunts 

izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu 

(uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja 

deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas 

ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts 

izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, 

tad  darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms 

no būvdarbu apjomiem jāizslēdz. 

(**) Nomaļu uzpildīšanu ar nesaistītu 

minerālmateriālu maisījumu (0/32s) paredzēts 

veikt tikai ar ieklājēju. 

(***) Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf  

izbūvi 4 cm biezumā jāveic vienā darba 

gājienā, bez šuvju veidošanas. 

(^) Izbūvējot dabīgo akmens bruģa segumu 

jāievēro izmēru attiecību hvert./hhoriz.=1.2/1.0. 

(^^) Drenējoša smilts, atbilstoša "Ceļu 

specifikācijas 2015" p.5.1. "Salizturīgās kārtas 

būvniecība". 

(^^^) Augu zemi jānorullē un jāsablīvē. Pēc 

izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt 

augstāks par ielas nomales malu. 

 

2016. gada 11. aprīļa sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa 

finanšu piedāvājuma veidlapu 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Lūdzu pievienojiet darbu daudzumus 

finanšu piedāvājuma formai. 

Skatīt precizēto Atklāta konkursa finanšu 

piedāvājuma formu pasūtītāja mājaslapā. 

2. Pozīcija Nr. 27.a ir nodublējusi pozīciju 

Nr. 26.a,  mūsuprāt tā ir tehniska kļūme 

un pozīcijai Nr. 27.a būtu jābūt : "Koku 

zāģēšana ar celmu laušanu un 

utilizāciju"  ar mērvienību - 1 gab. 

Iepirkuma komisija apstiprina, ka finanšu 

piedāvājuma veidlapā pozīcija Nr. 27a ir 

“Koku zāģēšana ar celmu laušanu un 

utilizācija”, mērvienība - gab. Skatīt precizēto 

Atklāta konkursa finanšu piedāvājuma veidlapu 

pasūtītāja mājaslapā. 
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3. Pozīcija Nr. 254. – “Ceļa atvairbarjeras  

(N1 noturēšanas līmeni un W2 darba 

platuma līmeņu klasi) ar saīsināta 

garuma enkurposmiem uzstādīšana", 

saskaņā ar atbildēm mērvienība 1 m. 

Apjomu 1 m nevar izcenot, jo saīsinātie 

enkurposmi ir 4,6 m gari, tos uzstādot 

abos galos jau ir 9,2 m, lai dabūtu visas 

barjeras 1 metra cenu, jāzina cik metru 

garš būs vidus posms. Šajā gadījumā 

iesakām cenu dalīt divās daļās - 

barjeras vidusposmus izcenot metros, 

un saīsinātos enkurposmus (l = 4,6 m) - 

gabalos, tā visbiežāk rīkojas arī ceļu 

objektos. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka mērvienība 

šajā pozīcijā netiks mainīta. 

2016. gada 15. aprīļa sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa 

finanšu piedāvājuma veidlapu 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Vai ceļa horizontālajiem apzīmējumiem, 

kuru uzklāšanu Būvuzņēmējs ir veicis 

atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, 

objekta ekspluatācijas laikā izveidojies 

dabiskais nodilums tiks uzskatīts par 

defektu? 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka dabiskais 

nodilums, kas radies objekta ekspluatācijas 

laikā, tiks uzskatīts par defektu. 

2. Par Darbu daudzumu saraksta pozīciju 

Nr. 254 “Ceļa atvairbarjeras (N1 

noturēšanas līmeni un W2 darba platuma 

līmeņu klasi) ar saīsināta garuma 

enkurposmiem uzstādīšana” nolikumā nav 

pievienota projekta dokumentācijas, kas 

paskaidrotu nepieciešamo ceļa 

atvairbarjeras konstrukciju. Tā pat vēršam 

uzmanību, ka N1 noturēšanas līmeņa 

barjeras ceļu būvniecībā nav izplatītas un 

barjeru ražotāji šādas atvairbarjeras 

nepiedāvā ar W2 darba platuma līmeņa 

klasi. 

 

1) Vai ceļa atvairbarjeras konstrukcijas būs 

nepieciešama vienpusēja vai divpusēja? 

Pasūtītājs norāda, ka atvairbarjeras 

konstrukcija būs nepieciešama vienpusēja. 

2) Paredzētas ir ceļa atvairbarjeras vai tilta 

atvairbarjeras? 

Ir paredzētas ceļa atvairbarjeras. 

3) Cik ir kopējais plānotais uzstādīšanas 

garums? 

Atklāts konkurss tiek veikts par ceļu 

būvdarbiem gan 2016. gadā gan 2017. gadā. 

Informācija par kopējiem plānotajiem 

apjomiem netiks sniegta. Atklātā konkursā 

jānorāda mērvienības cena, kuru varēs 

samazināt piedaloties aptaujās, kas tiks 

organizētas Vispārīgās vienošanās ietvaros.  

4) Vai atvairbarjeras uzstādīšanas vieta ir 

paredzēta arī rādiusos? 

Jā, ir paredzēta arī rādiusos. 
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5) Kādam jābūt konstrukcijas augstumam? Barjeras augstums 75 cm no brauktuves 

malas. 

6) Vai ir atļauts piedāvāt atvairbarjeras ar 

citiem parametriem? Kādiem? 

Ir atļauts piedāvāt norādītās barjeras vai 

barjeras ar labāku noturības klasi. 

 

2016. gada 19. aprīļa sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa 

finanšu piedāvājuma veidlapu 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.11 “Brauktuves un nobrauktuvju 

minerālmateriālu seguma demontāža, 

h(vid)=20 cm, atgūto materiālu izmantot 

segas pastiprināšanai, lieko materiālu 

aizvest uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “m2” un darbu daudzumu 1 un 

pozīcija Nr.35 “Esošo grunts kalnu 

norakšana un iegūtās melnzemes atkārtota 

izmantošana (pēc attīrīšanas un 

ielabošanas), zaļās zonas ierīkošanai. 

Atlikušās grunts aizvešana uz atbērtni.” ar 

mērvienību “m3” un darbu daudzumu 1.  

Pretendents norāda, ka nav iespējams 

korekti aprēķināt šādas izmaksas, nezinot 

kādu daļu apjoma no demontētajiem 

materiāliem būs nepieciešams atstāt 

objektā atkārtotai izmantošanai un kādu 

daļu jāparedz aizvešanai. Vienā objektā 

atkārtoti izmantojamais materiālu 

daudzums var būt 70% no visa demontētā 

apjoma, savukārt citā tie var būt tikai 10%, 

kas sadārdzina pozīcijas izmaksas, jo 

jāparedz lielāks aizvedamais demontēto 

materiālu apjoms 

Minerālmateriālu maisījums pastiprināšanai 

tiks izmantots vismaz 40% apmērā. 

Pozīcijā Nr.35. Norādīta iespēja atkārtoti 

izmantot norokamo grunts kalnu, tikai pēc 

melnzemes apstrādes un pārbaužu 

veikšanas, kas apliecina tās atbilstību 

Specifikāciju prasībām. Būvuzņēmējs var šo 

iespēju neizmantot un izvest visu, un ievest 

objektā jaunu melnzemi. 

2. Darbu daudzumu sarakstā norādītas blakus 

esošas pozīcijas: 

Nr.14 “Betona bruģa demontāža un 

nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “m2” un darbu daudzumu 1 un 

pozīcija Nr.15 “Betona bruģa demontāža 

un utilizācija” ar mērvienību “m2” un 

darbu daudzumu 1.  

Nr.20 “Betona apmaļu demontāža un 

nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “m” un darbu daudzumu 1 un 

pozīcija Nr.20a “Betona apmaļu 

Darbu pozīcijas netiks mainītas, jo pozīciju 

darbu izmaksas ir atšķirīgas. 
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demontāža un utilizācija” ar mērvienību 

“m” un darbu daudzumu 1.  

Nr.25 “Esoša žoga demontāža un 

nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “m” un darbu daudzumu 1 un 

pozīcija Nr.25a “Esoša žoga demontāža un 

utilizēšana” ar mērvienību “m” un darbu 

daudzumu 1.  

Nr.26 “Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu 

un aizvešanu uz būvuzņēmēja krautni” ar 

mērvienību “m2” un darbu daudzumu 1 un 

pozīcija Nr.26a “Krūmu zāģēšana ar 

celmu laušanu un utilizācija” ar 

mērvienību “m2” un darbu daudzumu 1.  

Nr.27 “Koku zāģēšana ar celmu laušanu 

vai frēzēšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja 

krautni” ar mērvienību “gab” un darbu 

daudzumu 1 un pozīcija Nr.27a “Koku 

zāģēšana ar celmu laušanu vai frēzēšanu 

un utilizācija” ar mērvienību “gab” un 

darbu daudzumu 1.  

Nr.34 “Metāla stabiņu demontāža un 

aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “gab” un darbu daudzumu 1 

un pozīcija Nr.34a “Metāla stabiņu 

demontāža un utilizācija” ar mērvienību 

“gab” un darbu daudzumu 1.  

Nr.47 “Esošo gājēju laipu demontāža un 

nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni” ar 

mērvienību “gab” un darbu daudzumu 1 

un pozīcija Nr.47a “Esošo gājēju laipu 

demontāža un utilizācija” ar mērvienību 

“gab” un darbu daudzumu 1.  

Pretendents norāda, ka darbu veidu pāri, 

darbu veids Nr.14 un 15, 20 un 20a, 25 un 

25a, 26 un 26a, 27 un 27a, 34 un 34a, 47 

un 47a, ir identiski darbi. 

Lūdzam skaidrojumu, kādēļ ir norādīti 

šādu darbu veidu pāri, kāda ir to reāla 

atšķirība un kā pasūtītājs izvēlēsies kurā 

iepirkumā, tieši kuru darbu pozīciju 

norādīt, ņemot vērā, ka atšķirības šo darbu 

ietvaros nav. Lūdzam pasūtītāju atstāt tikai 

vienu darbu veidu no šiem pāriem: 
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demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai demontāžu un utilizāciju! 

3. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.22 “Esošo ietvju (asfaltbetons, betona 

bruģis) seguma un betona apmaļu 

demontāža un utilizācija” ar mērvienību 

“m2” un darbu daudzumu 1.  

Pretendents norāda, ka betona apmaļu 

demontāža jau ir norādīta darbu pozīcijās 

Nr.20 un 20a! 

Lūdzam pasūtītāju koriģēt pozīcijas 

nosaukumu un izslēgt no tā betona apmaļu 

demontāžu, jo šīm izmaksām jau ir 

norādīta atsevišķa darbu pozīcija! 

Pozīcija netiks mainīta. 

Vietās, kur tiek demontēta ietve, kas ir 

nodalīta ar betona apmali, betona apmale 

netiek atsevišķi izdalīta, bet tiek ierēķināta 

ietves demontāžas apjomos. 

4. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.84 “Ievalkas izbūve, h=20cm, 

b=1,00m” ar mērvienību “m” un darbu 

daudzumu 1.  

Lūdzam pasūtītāja skaidrojumu, kas ir 

domāts ar b=1,00m? 

b – platums. 

5. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.88 “Zaļās zonas planēšana un 

ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20 

cm, apsētu ar zāli un izmantojot 

veltiņošanu, ieskaitot darba zonas 

sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 

cm” ar mērvienību “m2” un darbu 

daudzumu 1 un pozīcija Nr.89 “Zaļās 

zonas ierīkošana, izmantojot esošo grunti 

un augu zemi, h=20 cm, apsētu ar zāli, 

ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem 

zaļās zonas, h(vid)=30cm” ar mērvienību 

“m2” un darbu daudzumu 1. 

Lūdzam pasūtītāja skaidrojumu, kas ir 

domāts ar h(vid)=30cm, ja pozīcijas 

nosaukumā jau ir norādīts, ka 

iestrādājamais augu zemes biezums ir 

20cm? 

Pozīcijā ar “h(vid)=30cm” ir apzīmēts 

uzbēruma augstums zem zaļās zonas (darba 

zonas sakārtošana zem zaļās zonas). 

6. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.167 “Minerālmateriāla maisījuma 

0/32s, NIII, izbūve, h=10cm, uz 0/32p 

15cm biezumā, NIII” ar mērvienību “m2” 

un darbu daudzumu 1. 

Pretendents norāda, ka šī pozīcija dublē 

Pozīcija netiks izslēgta, jo trīs minētās 

pozīcijas ir atšķirīgas. 
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divas augstāk esošas pozīcijas: pozīcija 

Nr.165 “Minerālmateriālu maisījums 

0/32s, N III, h= 10 cm” ar mērvienību 

“m2” un darbu daudzumu 1 un pozīcija 

Nr.166 “Minerālmateriālu maisījuma 

0/32s, N III, h=15 cm” ar mērvienību 

“m2” un darbu daudzumu 1. 

7. 7. Darbu daudzumu sarakstā norādīta 

pozīcija Nr.293 “Caurtekas galu 

nostiprināšana ar dabīgo akmens bruģi 

d=15-20cm uz betona C20/25 pamata” ar 

mērvienību “m2” un darbu daudzumu 1.  

Pretendents norāda, ka caurteku galu 

nostiprināšana ir iekļauta pozīcijās Nr.261-

268 pie katras konkrētās caurtekas izbūves, 

šajās darbu pozīcijās ir norādīts ... 

(ieskaitot caurtekas gala nostiprinājumu ar 

laukakmeņu bruģi) 

Lūdzam pasūtītāju koriģēt pozīciju 

nosaukumus un no darbu pozīcijām 

Nr.261-268 (caurteku izbūve) svītrot daļu 

par caurteku galu nostiprināšanu ar 

laukakmeņu bruģi, jo šādas izmaksas jau 

tiek norādītas pozīcijā Nr.293! 

Nostiprināšana ar laukakmens bruģi 

paredzēta arī tām caurtekām, kuras projekta 

ietvaros netiek izbūvētas no jauna vai 

pārbūvētas. 

8. Darbu daudzumu sarakstā norādīta pozīcija 

Nr.301b “Koka gājēju laipas izbūve, l= 

6.00m, b=1.50m” ar mērvienību “gab” un 

darbu daudzumu 1 un pozīcija Nr.301c 

“Koka gājēju laipas izbūve, l= 7.00m, 

b=1.50m” ar mērvienību “gab” un darbu 

daudzumu 1.  

Lūdzam pasūtītāja skaidrojumu, kas ir 

domāts ar b=1.50m? 

Lūdzam pasūtītāju sniegt izbūvējamo laipu 

specifikāciju, jo šobrīd pretendents var 

izbūvēt jebkādu laipu, subjektīvi pēc 

saviem ieskatiem, no koka, kas atbilst 

garumam un tehniski pilda savas funkcijas! 

b – platums. 

Pasūtītāja mājaslapā tiks publicēts laipas 

risinājums. 

9. Lūdzu apstiprināt, ka darbu daudzumu 

saraksta pozīcijā Nr.327 “Ceļa horizontālo 

apzīmējumu uzklāšana, izmantojot 

termoplastu” redzamību 100% apjomā un 

atbilstību Ceļu specifikāciju prasībām 

Būvniekam jānodrošina visā garantijas 

Pasūtītāja prasībās nav pieļaujami izņēmumi 

no Ceļu specifikācijās noteiktā. 
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laikā – 60 (sešdesmit) mēneši, neatkarīgi 

no apzīmējuma veida, to novietojuma 

vietas un neatkarīgi no visiem nolietojumu 

pastiprinošiem ārējiem faktoriem. 

Vai Pasūtītāja prasībās būs pieļaujami 

izņēmumi no Cēlu specifikācijās noteiktā? 

Kādi? 

 


