Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827
Iepirkuma komisijas
2018. gada 20. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklātu konkursu

“Mārupes vidusskolas pārbūve”, identifikācijas Nr. MND 2018/03 (turpmāk –
Atklāts konkurss),

3.

Atbilde

Komisija informē, ka tiks pievienota precizēta
specifikācija ar atbilstošiem rasējumiem EL-3i.
Komisija informē, ka objektā ir paredzēts
izmantot esošu sadales kasti un pieslēgums
paredzēts pie tās, shēma atrodama iepriekš
pievienotā rasējumā EL-3i.

ELT-2 lapā piezīmēs norādīts, ka Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi
apgaismojuma balsta h=4m, bet Nr. 3-5 pozīciju Nr.24.
tāmes formā poz. Nr. 24 balsta
h=3m. Lūdzu precizēt.
Nr.p.
k.

4.

5.

6.

7.

Kods

Būvdarbu
nosaukums

Daudzums

2.

Jautājums

4. Kārtas EL daļas projektā uzrādītā
materiālu specifikācija neatbilst
pasūtītāja izsniegtajai darbu apjomu
tabulas formai 4-3. Lūdzu precizēt.
Tāmes formā 4-3 norādīta poz. Nr.
1 “Spēka sadalne SS-bēn”. Lūdzu
izsniegt sadalnes shēmu. Projekta
sastāvā nav atrodama.

Mērvienība

Nr.
1.

Āra
apgaismojuma
armatūra 70W
metālhalīda
līgum
24
spuldzi un balstu
gb.
5
cena
h=3m 4m (O45W
70W MHN
GLAMOX vai
ekvivalents)
Tāmes formas 3-5 “Elektroapgāde” Komisija informē, ka tiks pievienota precizēta
projektā uzrādītie apjomi atšķiras ar specifikācija.
06 sējumā norādīto darbu apjomu
tabulu. Precizēt.
05 sējumā mapē SM nav atrodama Komisija
informē,
ka
tiks
pievienota
projekta materiālu specifikācija. specifikācija.
Lūdzam izsniegt.
03 sējumā AVK-V un AVK-A nav Komisija informē, ka tiks pievienotas
atrodama
projekta
materiālu specifikācijas.
specifikācija. Lūdzu izsniegt.
Lūdzam skaidrot, kur tāmes formā Komisija informē, ka apjomu nebūs jāizbūvē
ir iekļauti 2. kārtas 1. sējuma SM attiecīgi tādēļ šie apjomi neuzrādās tāmes
sadaļas SM7.1- SM7.3 uzrādītie apjomā.
1

10.

11.

08 sējumā nav atrodama UKT daļas
projekta
specifikācija.
Lūdzu
izsniegt.
08 sējumā GAT-4 projekta lapā
uzrādītie darbu apjomi un sastāvs
atšķiras ar tāmes formā 3-8
norādīto. Lūdzu precizēt.

Kod
s

18

līgum
cena

Komutācijas
kārbiņas
ierīkošana

Komisija
informē,
specifikācija.

ka

tiks

gb.

24

pievienota

Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi
Nr. 3-8 papildinot ar pozīciju Nr.6.1.

Nr.p.
k.

Kods

Līgum

6.1
cena

12.

Būvdarbu
nosaukums

Daudzums

Nr.p.
k.

Būvdarbu
nosaukums

Daudzums

9.

Atbilde

Mērvienība

8.

Jautājums

apjomi?
7. Sējuma 2 ESS sadaļā ESS-8 Komisija informē, ka tiks pievienota šī lapa.
projekta lapā nav redzams darbu
sastāvs un apjomi. Lūdzu izsniegt
ESS-8 lapu.
7 Sējuma UAS-8A lapā uzrādītie Komisija precizē tāmi Nr. 3-6 pozīciju Nr.18.
darbu apjomi atšķiras ar tāmes
formā 3-6 redzamajiem apjomiem.
Lūdzu precizēt.

Mērvienība

Nr.

Līkums elektromet.
45°, D63, D63,
PE100, SDR11,
PN10 ierīkošana

gb

1

Tāmes formā Nr. 4-1 poz. Nr. 83 Komisija precizē tāmi Nr. 4-1 pozīciju Nr.85.
Masīvkoka sporta seguma “Aacer
Cush I+” grīdas “pīrāgā” norādīts
ūdensizturīgs saplāksnis divās
Nr.p.k.
Kods
Būvdarbu nosaukums
kārtas 2x12 mm poz. Nr. 85, bet
minētā grīdas sistēma paredz
saplāksni tikai vienā kārtā. Lūdzu
ūdensizturīgs saplāksnis (2
precizēt vai šeit ir kļūda, vai arī
līgumcen
1x12mm) 2400 x 1200mm
85
jāparedz cita grīdas sistēma?
a
loksnēs

13.

Pēc nolikuma 2.2.3.3 punkta Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.1, 2, 3,
3. kārtas izbūves termiņš paredzēts 4.
10 mēneši, bet tāmes formā Nr. 3-1
pagaidu būvlaukuma uzturēšanas
Nr.p.k.
Kods
Būvdarbu nosaukums
izmaksas
paredzētas
uz
12 mēnešiem. Lūdzam precizēt.
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Nr.

Jautājums

Atbilde

līgumcen
a

Sadzīves telpu ierīkošana
darbiniekiem 2,5x6x2,35m m
konteinera tipa ( 1 modulis uz
6 cilv. max daudzums -36
cilv.-noma 12 10 mēneši)

2

līgumcen
a

Celtnieku kantora konteinera
tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana
(noma 12 10
mēneši).Apsardzes posteni
ierīkot būvlaukuma vadības
telpā

3

līgumcen
a

Instrumentu un iekārtu
noliktavas konteinera tipa
2,5x6x2,35m ierīkošana
(noma 12 10 mēneši)

4

līgumcen
a

Biotualešu uzstādīšana un
tālākā apkalpošana (noma
12 10 mēneši )

1

14.

Tāmes formā Nr. 4-1 4. kārta poz. Komisija precizē tāmi Nr. 4-1 pozīciju Nr.8, 9,
Nr. 14 mobilais žogs paredzēts uz 10, 11, 14, 15.
22 mēnešiem un poz. Nr.
12 Biotualešu īre 12 mēneši, bet
pēc nolikuma 4. kārtas būvniecības
Nr.p.k.
Kods
Būvdarbu nosaukums
ilgums paredzēts 3 mēneši. Lūdzam
precizēt.

līgumcen
a

Sadzīves telpu ierīkošana
darbiniekiem 2,5x6x2,35m m
konteinera tipa ( 1 modulis uz
6 cilv. max daudzums -36
cilv.-noma 2 3 mēneši)
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līgumcen
a

Celtnieku kantora konteinera
tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana
(noma 2 3
mēneši).Apsardzes posteni
ierīkot būvlaukuma vadības
telpā

10

līgumcen
a

Instrumentu un iekārtu
noliktavas konteinera tipa
2,5x6x2,35m ierīkošana
(noma 2 3 mēneši)

11

līgumcen
a

Biotualešu uzstādīšana un
tālākā apkalpošana (noma
12 3 mēneši )

līgumcen
a

Pagaidu mobīlā teritorijas
BEKARET tipa nožogojuma
sēts 3,5x1,8(h)m ar mobilām
stabu pēdām ierīkošana
(noma 22 3 mēneši)

8

14

3

Nr.

Jautājums

Atbilde
15

15.

Pagaidu vārtu ierīkošana,
b=4 m (noma 2 3 mēneši)

Tāmes formā 3-1 poz. Nr. Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.5, 8, 9.
5 Apsardzes izmaksas 3. kārtas
būvdarbiem
paredzētas
uz
6 mēnešiem,
bet
būvniecības
Nr.p.k.
Kods
Būvdarbu nosaukums
termiņš pēc nolikuma ir 10 mēneši.
Lūdzu precizēt.
līgumcen
a

Apsardzes telpas konteinera
tipa 2,5x3x2,35m ierīkošana
(noma 6 10 mēneši) un
apsardzes izmaksas

8

līgumcen
a

Pagaidu mobīlā teritorijas
BEKARET tipa nožogojuma
sēts 3,5x1,8(h)m ar mobilām
stabu pēdām ierīkošana
(noma 12 10 mēneši)

9

līgumcen
a

Pagaidu vārtu ierīkošana,
b=4 m (noma 12 10 mēneši)

5

Nr.
16.

līgumcen
a

Iepirkuma komisijas
2018. gada 23. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu
Jautājums
Atbilde

Vai pretendents tiks atzīts par Komisija paskaidro, ka pretendents netiks atzīts
atbilstošu
Atklāta
konkursa par atbilstošu.
nolikuma 3.4.3.punkta prasībām, ja
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu)
gadu laikā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pieredze
vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu
pēc būvdarbu apjoma un veida
būvdarbu izpildē un objekts ir
nodots
ekspluatācijā
līgumā
noteiktajā kārtībā, termiņā un
kvalitātē, kas atbilst zemāk
norādītajiem kritērijiem?
a) objekts, kur būvdarbu kopējā
līgumcena
ir
vismaz
2 500 000,00 EUR bez PVN.
b) objekti, kuri atbilst visiem
norādītajiem nosacījumiem:
1. ēka, kurā vairāk nekā
50 % ēkas kopējās platības ir
publiskas telpas vai telpas publiskas
funkcijas nodrošināšanai;
2. ēka, kurā paredzēts
vienlaikus
uzturēties
līdz
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

100 cilvēkiem;
3. ēka, kurai ir vismaz trīs
virszemes stāvi.
Lūgums precizēt, vai ir jāiekļauj
piedāvājumā siltumtrases izbūves
darbi? Ja nepieciešams, tad lūdzu
izsniegt darbu apjomus.
Lūgums precizēt, vai ir jāiekļauj
piedāvājumā Katlu telpas izbūves
darbi? Ja nepieciešams, tad lūdzu
veikt korekcijas darbu apjomos.
Lūgums precizēt, kurā lok. tāmē ir
iekļauti
ventilācijas
nosūces
sistēmas (N3, N4, DN1) apjomi?
Lūgums apstiprināt, ka lok. tāmē
Nr. 3-4 “Ventilācija” ir iekļauti
apjomi ventilācijas sistēmām PN-1
un N2 pilnā apjomā.
Lūgums apstiprināt, ka lok. tāmē
Nr. 4-2 “Ventilācija” ir iekļauti
apjomi ventilācijas sistēmai PN-1
pilnā apjomā.
Lok. tāme Nr. 3-2 “Iekšējais
ūdensvads un kanalizācija”: poz. 61
“Akmens masas roku mazgātnes ar
sifonu
iebūvētas
virsmā
ierīkošana”.
Lūgums
izsniegt
tehnisko informāciju akmens masas
roku mazgātnei: izmēri, artikuls,
ražotājs, krāsa utt.

Komisija informē, ka siltumtrases izbūves
apjoms nebūs jāizbūvē, tādēļ šie apjomi
neuzrādās tāmes apjomā.
Komisija informē, ka Katlu telpas izbūves
apjoms nebūs jāizbūvē, tādēļ šie apjomi
neuzrādās tāmes apjomā.
Komisija skaidro, ka šie apjomi atrodami lokālās
tāmē 3-4 5. un 51. pozīcijā.
Komisija skaidro, ka tāmē ir iekļauts ventilācijas
sistēmas PN-1 un N2 pilns apjoms.
Komisija skaidro, ka tāmē ir iekļauts ventilācijas
sistēmas PN-1 pilns apjoms.
Komisija precizē akmens izlietnes parametrus.
Franke MRG610-42 virtuves izlietne (vai
ekvivalents) Fragranīts pelēks 114.0083.241
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23.

24.

25.

26.

27.

Lūdzu precizēt tāmē 4.1. pozīcijas
121 un 122.:
 Vai šajās pozīcijās ir paredzēti
tikai darbi, vai arī iekārtu
piegāde ar montāžu.
 Pie darbiem, lūgums precizēt
iekārtas novietojumu – siena,
griezti, statīvs vai vēl kāds cits.
 Pie iekārtām, lūgums norādīt
tehniskos parametrus.

DA lokālās tāmes 4-1 84., 85., 86.,
87., un 88. pozīcijā trūkst darbu
apjomi un mērvienības. Lūdzam
sniegt skaidrojumu un papildināt
DA sarakstu ar iztrūkstošajiem
apjomiem.
DA sarakstā nekur nav atrodamas
pozīcijas par Pāļu galu nociršanu.
Lūdzam sniegt skaidrojumu un
papildināt
DA
sarakstu
ar
iztrūkstošo apjomu.
DA sarakstā nekur nav atrodamas
pozīcijas
par
paneļu
šuvju
monolitizēšanu. Lūdzam sniegt
skaidrojumu un papildināt DA
sarakstu ar iztrūkstošo apjomu.
3-1 lokālās tāmes 57. pozīcijā
norādīts “Saliekamā dzelzsbetona
pārseguma ierīkošana 1802,12 m2”.
Iztrūkst darbu pozīcijas par plātņu
enkurošanu, šuvju stiegrošanu. Vai
šīs darbu pozīcijas jāietver m2
izmaksās, un, ja jāietver, tad kā tiks

Komisija skaidro, ka šajās pozīcijās paredzēts
gan iekārtu piegāde gan montāža. Projektora
parametru var lietot ekvivalentus Epson EB-580
un ekrānam parametru var lietot ekvivalentus
Maclean MC-561. Projektora atrašanās vieta tiks
precizēta darbu izpildes laikā. Komisija precizē
tāmi Nr. 3-1 122.pozīciju.
Nr.p.
k.

Kods

1

2

122

līgum
cena

Būvdarbu nosaukums

3
Ekrāna 3x1,5 3x1.68m
uzstādīšana

Komisija paskaidro, ka DA lokālās tāmes 4-1
84., 85., 86., 87., un 88. pozīcijās uzrādīts
detalizēts, informatīvs saraksts no kādiem
elementiem un materiāliem ierīkojamā grīda un
tās konstrukcijas sastāv, kas jāievērtē 1m2 cenā.
Apjomi nav paredzēti un netiks uzrādīti.
Komisija paskaidro, ka pāļu galu nociršana, kā
arī pārējie darbi, kas saistīti ar pāļu ierīkošanu ir
jāievērtē kompleksi, lokālās tāmes 3-1 poz. 23
izmaksās.
Komisija paskaidro, ka Šuvju monolitizēšana
jāievērtē lokālās tāmes 3-1 poz. 57. 1m2
izcenojumā.
Komisija paskaidro, ka plātņu enkurošana ir
ievērtēta kopējā stiegru daudzumā Poz. 53-56 un
darba izmaksas ir jāievērtē lokālās tāmes 3-1
57. pozīcijā, Saliekamā dzelzsbetona pārseguma
ierīkošanas m2 izmaksās, procentēts tiks gatavs
pārseguma m2.
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30.

31.

2. kārtā ir SM izbūve tagadējā
darbmācības kabineta vietā. Vai šie
celtniecības darbi ir ietverti DA
sarakstā?
Lūdzam
sniegt
skaidrojumu, un, ja nepieciešams –
papildināt
DA
sarakstu
ar
iztrūkstošajiem apjomiem.
4. kārtas tāmē 5-1 celt tāmē ailē
121 norādīts, ka nepieciešams
uzstādīt Projektoru. 4. kārtas
rasējumā 3. STĀVA PLĀNS ir
norādīts Projektora izvietojums,
taču:
1. Nav
informācijas
par
projektora specifikāciju un
cena var variēt ievērojami,

Komisija precizē
projektam.

tāmi

Nr.

3-1

atbilstoši

Nr.
p.k.

Kod
s

Būvdarbu nosaukums

Daudzums

29.

Komisija paskaidro, ka veicamo darbu veidi
netiks izdalīti.

Mērvienība

28.

procentētas izpildes par darbiem?
Lūdzam sniegt skaidrojumu un
papildināt
DA
sarakstu
ar
iztrūkstošajiem apjomiem.
3-1 lokālās tāmes 44. pozīcijā
norādīts “Monolīta dzelzsbetona
pārseguma, lifta šahtas, sienu,
kāpņu laukumu, monolīto joslu
betonēšana 119,6 m3 “. Lūgums
izdalīt atsevišķi veicamo darbu
veidus,
jo
piemēram
sienu
betonēšanai
un
lifta
šahtas
betonēšanai ir dažādas “m3”
materiālu izmaksas. Tas pats
attiecas arī uz 48. pozīciju un 53.
pozīciju. Mūsu ieskatā nav korekti
izteikt vidējo izmaksu par darbiem,
jo
tas
sastādīs
problēmas
procentējot izpildītos darbus.
3-1 lokālā tāmē pie sienu
betonēšanas
darbiem
iztrūkst
WATER STOP hidroizolācijas
izveide. Nekur citur tāmē arī nav
atrodams šāds darbu veids. Lūdzam
sniegt skaidrojumu un papildināt
DA sarakstu ar iztrūkstošajiem
apjomiem.

1
56/
1

2

3

4

5

līgu
mce
na

m

12.00

water stop

Komisija paskaidro, ka siltummezgla darbu
apjomi ir iekļauti Finanšu piedāvājuma Lokālajā
tāmē 3-3 “Apkure”, no 70. līdz 152. pozīcijai.

Skatīt 23. jautājumu un 1. jautājumu EL-3i
rasējumu.
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konstrukcija, konstrukcija ar elektromotoru paceļama
vertikālā stāvoklī un nolaižama horizontālā stāvoklī
(vienā augstumā, atbilstoši basketbola noteikumiem).
Konstrukcijas gabarīti tādi, lai nodrošinātu groza un
groza vairoga noteikumiem atbilstošu novietojumu
basketbola laukumā (attālumu līdz soda un 3 punktu
līnijai).

Saskaņā ar konkursa nolikuma Komisija precizē tāmi Nr. 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3,
3.6.1 punktu Finanšu piedāvājums 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 4-1, 4-2, 4-3.
jāsagatavo atbilstoši pasūtītāja
Vienības izmaksas
Finanšu piedāvājuma veidlapai N
darbietil
r
pība
(drukātā formātā un papildus
K Būvdar
.
(
c/h )
elektroniski
MS
Excel
vai p o
bu
laika
Darba
norma
ekvivalentā formātā (CD,USB vai . d nosauk
samaks
s
ums
(c/h)
citā datu nesējā).
k
as likme
Pasūtītāja
izsniegtajā
finanšu .
(
EUR/h)
piedāvājuma veidlapā lokālajās
tāmēs ir kolonnas:
1 2
3
4
5
6
7
1) Nr.p.k.
2) Kods
3) Būvdarbu nosaukums
4) Mērvienība
5) Daudzums
6) laika norma (c/h)
7) darbietilpība ( c/h )
8) darba alga
9) būvizstrādājumi
10) mehānismi
11) kopā u.c.
Lūdzam skaidrot, vai pretendents
drīkst mainīt izsniegto lokālās
tāmes formas kolonnas nr.7
nosaukumu uz Darba samaksas
likme, lai tāmes forma būtu
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Daudzums

33.

Komisija skaidro, ka pie sienas stiprināma

Mērvienība

32.

atkarībā
no
projektora
tehniskajiem
raksturlielumiem;
2. Ne EL, ne VS daļas
rasējumos
un
darbu
apjomos nav uzrādīts vai
projektoram
jāizbūvē
pieslēgums EL vai datu
tīklam;
Lūdzam
Pasūtītāju
sniegt
projektora aptuvenu specifikāciju,
kā arī skaidrojumu, vai ir paredzēts
pieslēgt iekārtu EL vai VS tīkliem.
Par tāmes formas Nr. 4-1. poz. 117
basketbola grozi. Lūdzam precizēt
basketbola groza konstrukcijas
garumu, attālumu no sienas līdz
vairogam. Ko nozīmē automātiski
paceļams- ar elektromotoru? Vai
nepieciešama augstuma regulēšana?

atbilstoša LBN 501-17 noteiktajai?
34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Vēršam pasūtītāja uzmanību uz to,
ka izsniegtajās lokālo tāmju
sagatavēs atsevišķās vietās esam
konstatējuši formulu kļūdas.
Lūdzam papildināt darbu apjomus
ar šādām pozīcijām:
 pāļu galu nociršana;
 būvgrūžu utilizācija.
Vai izmaksās jāiekļauj pāļu galu
hidroizolāciju?
Tāmē nav paredzēta deformācijas
šuvju izveide starp esošo ēku un
jaunbūvi. Lūdzam precizēt šo
pozīciju.
Tāmē nav paredzēta deformācijas
šuvju izveidošana un nosegšana
grīdā starp esošo ēku un jaunbūvi.
Lūdzam precizēt šo pozīciju.
Tāmē nav paredzēta ģenerāltīrīšana.
Lūdzam precizēt, kurā tāmes
pozīcijā šīs izmaksas jāiekļauj.
Tāmē nav atrodama pozīcija
sliekšņu
noseglīstes
montāža
dažādu materiālu sadures vietās.
Vai tās būs nepieciešamas. Lūdzam
precizēt šo pozīciju.

Komisija novērš formulu kļūdas un precizē tāmi.

Skatīt 25. jautājumu.

Skatīt 25. jautājumu.
Skatīt AR-2.1 rasējumu

Skatīt AR-2.1 rasējumu

Komisija
skaidro,
ka
šos
izdevumus
būvuzņēmumam jāiekļauj virsizdevumos.
Komisija skaidro, ka sliekšņu noseglīstes
montāža kā arī materiālu deformācijas šuves, pēc
ražotāja dotajām norādēm ir jāiekļauj attiecīgā
grīdas seguma izmaksās.

9

Nr.
41.

Jautājums

Atbilde

Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa’’ Komisija skaidro, ka norādītās pozīcijas netiks izslēgtas no
LOKĀLĀ TĀME NR.1-1, Vispārējie celtniecības darbi, sadaļā IV. veicamajiem darbu apjomiem.
Dažādi darbi, kā arī projekta dokumentācijā ir paredzēta pagaidu žoga
izbūve un laukuma šķembošana. Tā kā šī iepirkuma ietvaros ir paredzēts
veikt esošas ēkas demontāžu un jauna korpusa būvniecību darbus veicot
secīgi, uzskatam, ka sekojošas lokālās tāmes Nr.1-1 - Vispārējie
celtniecības darbi – darbu apjomu pozīcijas ir liekas un izslēdzamas no
veicamajiem darbu apjomiem:
Pagaidu žogs

42

1-11

43

līgumcena

44

līgumcena

45

līgumcena

46

līgumcena

Bedru rakšana dziļumā līdz
1m žoga stabu uzstādīšanai
Žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš
1.7m, d=38 ar betona pamatni
ierīkošana
žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš
1.7m, d=38
metāla stiprinājumi žoga
posmiem
betons C8/10
Žogs
izbūvējams
pa
gruntsgabala robežu žoga
panelis - 2,5x1,5(h)m, žoga
augstums =1,5m

gb.

45

gb.

45

gb.

45

gb.

90

3

2.5

m

110

m

47

6-151

48

līgumcena

Žoga siets 1.5m, pārklāts ar
PVC - zaļš 75 x 100mm

m

2

175

49

līgumcena

armēta plēve

m

2

175

50

līgumcena

Palīgmateriāli

kpl.

1

10

Jautājums

Nr.
9-90-04

52

līgumcena

Atbilde
m

2

70

m

3

8

Koka konstrukcijas

214

līgumcena

217

09-00000

stiprinājum, bultskrūves ,
enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi
u.c.
Jumiķu darbi

.
kpl

43.

līgumcena

stiprinājumi ,skrūves

1
214
kpl

4

5

stiprinājum, bultskrūves , enkuri,
skrūves, uzlikas, leņķi u.c.

kpl

01

stiprinājumi ,skrūves

kpl

01

Kods

0.00

236

2
līgum
cena
līgum
cena

Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa’’ Skatīt 23. jautājumu
LOKĀLĀ TĀME NR. 4-1, Vispārējie celtniecības darbi, IV kārta,
sadaļā Grīdas, trūkst veicamo darbu mērvienības un apjoms. Lūdzam
papildināt veicamo darbu apjomu tabulu:

83

līgumcen
a

Grīdas
Masīvkoka sporta seguma
"Aacer Cush I +"ar vēdināmas
masīvkoka
grīdlīstēm,
L=88,6m,ar
vēdināmas

m

2

Būvdarbu nosaukums

3

0.00

Jumts

236

Daudzums

Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa’’ Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.5, 8, 9.
LOKĀLĀ TĀME NR. 3-1, Vispārējie celtniecības darbi, III kārta,
sekojošās pozīcijās trūkst veicamo darbu apjoms. Lūdzam papildināt
veicamo darbu apjomu tabulu:
Nr.p.k

Mērvienība

42.

51

Pamatnes
ierīkošana
no
dolomīta šķembām ( dolomīta
šķembas
fr.
0-45
mm
CBR>40 ) un tā
blietēšana biezumā =100mm
dolomīta šķembas fr. 0-45
mm CBR>40

359.80

11

Jautājums

Nr.

Atbilde

masīvkoka
grīdlīstēm,
L=88,6m, (vai ekvivalents)

84

līgumcen
a

85

līgumcen
a

86

līgumcen
a

87

līgumcen
a

88

līgumcen
a

- 20mm x 57mm MFMA
sertificēti masīvkoka dēļi
- ūdensizturīgs saplāksnis
(2x12mm) 2400 x 1200mm
loksnēs
- impregnētas priedes koka
brusas 40x60mm, s.300mm
- amortizējošā starplika –
biezums 10mm, AacerCush
Pad
- tvaika izolācija, 0,6mm

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

12

Būvdarbu nosaukums

Daudzums

Darbu apjomos nav iekļautas. Lūdzam “Vispārējie celtniecības darbi”.
precizēt šo pozīciju un nepieciešamības
gadījumā papildināt izsniegtos darbu
Nr.p.
Kods
k.
apjomus.

Mērvienība

Iepirkuma komisijas
2018. gada 26. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu
Komisija informē, ka tiek pagarināts iesniegšanas termiņš – 09.03.2018. plkst. 11.00.
Nr.
Jautājums
Atbilde
44. Rasējumā AR-6.1 ir UALD-6 durvis. Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāme 3-1

Nr.

Jautājums

Atbilde

197
/1

līgumce
na

Alumīnija durvju bloki UALD-6 2250x2600mm.Ugumsdrošas
stiklotas veramas iekšdurvis bez sliekšņa. Alumīnija profilu durvju
sistēma, piemēram, "SCHUECO" ADS 80 FR30, ugunsdrošs
stiklojums EI-30, Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā
jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30.Durvju konstrukcijai
jānodrošina skaņas izolāciju 32dB.Furnitūra Schueco (vai
analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds.Durvis aprīkotas ar
MASTER KEY sistēmas slēdzeni.Vērtnes aprīkotas ar
pašaizvēršanās mehānismu, durvis aizveras secīgi.Pasīvā vērtne
aprīkota ar baskviltipa slēdzeni vērtnes centrālajā daļā.Durvis
aprīkotas ar mehānismu, kurš, durvīm atrodoties aizvērtā stāvoklī,
nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu.Durvju montāžu veikt
pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar akmens vati.

gb.

1.00

46.

Projekta
lapā
AR-2.4
definētas Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāme 3-1
stacionāras metāla kāpnes h=2,7m un “Vispārējie celtniecības darbi”.
h=3,7m. Tāmē ir tikai 4gb h=0,9m un
Nr.p.
1gb h=6m. Lūdzam precizēt šīs pozīcijas.
Kods
Būvdarbu nosaukums
k.
Stacionāro metāla kāpņu h=2.7m ierīkošana jumta līmeņa
pārvarēšanai (Ruukki vai ekvivalents)

13

Daudzum
s

līgumcena

Mērvienīb
a

184/
1

Daudzums

Rasējumā AR 3.1 un AR 3.2 redzamas Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāme 3-1
ventilācijas restes VR-1 kopā 15gb. “Vispārējie celtniecības darbi”.
Darbu apjomos nav iekļautas. Lūdzam
precizēt šo pozīciju un nepieciešamības Nr.p. Kods
Būvdarbu nosaukums
k.
gadījumā papildināt izsniegtos darbu
apjomus.
192/ līgumce Ventilācijas restes bēniņu vēdināšanai VR-1 750x500, Tonis
gb.
15.00
na
RR11 Spruce Green
1
Mērvienīb
a

45.

gb.

1.00

Nr.

Jautājums

Atbilde

184/
2

līgumcena

Stacionāro metāla kāpņu h=3.7m ierīkošana jumta līmeņa
pārvarēšanai (Ruukki vai ekvivalents)

gb.

1.00

Iepirkuma komisijas
2018. gada 01. martā sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu
Nr.
47.

48.

49.

50.

51.

Jautājums

Atbilde

Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Koptāmē gala
summa ar PVN tiek rēķināta bez Finanšu rezervei paredzētās
summas. Lūdzam precizēt: gala summa ar PVN ir jānorāda ar vai
bez finanšu rezerves, un veikt labojumus koptāmes formā.
Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē
Nr.2-1 ir uzrādīta pozīcija Nr.163 – Caurumu izkalšana un to
aizdare, krāsošana ar mērvienību – c/h; Lūdzam precizēt vai šajā
pozīcijā ir jāparedz iekļaut tikai darba algas izmaksas ? gadījumā,
ja pozīcijā ir jāiekļauj visi nepieciešamie šiem darbiem materiāli
un mehānismi, lūdzam veikt labojumus tāmes formā un izdalīt
šo pozīciju atsevišķi.
Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē
Nr.3-1, sadaļā “Pagaidu ēkas un būves”, pozīcijas Nr.2 un Nr.5
dublējas. Lūdzam veikt labojumus tāmes formās.
Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formās, katrai
būvniecības kārtai ir paredzēta sadaļa “Pagaidu ēkas un būves”.
Lūdzam skaidrot, ja būvniecības 1.kārtu, 2.kārtu un 4.kārtu ir
paredzēts veikt vienlaicīgi, kāpēc sadaļā “Pagaidu ēkas un
būves” katrai kārtai ir jāparedz pozīcijas, piemēram: objekta
izkārtne, pagaidu sadzīves telpas un c. ?
Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē

Komisija paskaidro, ka pozīcijā KOPĀ ar PVN ir jānorāda kopsumma ar
Finanšu rezervi. Komisija Atklāta konkursa dokumentācijai pievieno
precizēto tāmi.
Komisija paskaidro, ka Lokālajā tāmē Nr.2-1 163. pozīcijā ir jāiekļauj šiem
darbiem visi nepieciešamie materiāli un mehānismi, ņemot par pamatu
vidējo aritmētisko vienības izcenojumu. Šīs pozīcijas tāmē netiks izdalītas.

Komisija paskaidro, ka Lokālajā tāmē Nr.3-1, sadaļā “Pagaidu ēkas un
būves”, 2. un 5. pozīcija nav vienādas un labojumi netiks veikti.
Komisija paskaidro, ka katrai kārtai, pagaidu sadzīves telpas u.c. izmaksas
ir jāievērtē atbilstoši tam, cik mēnešus objektā tiks veikti darbi konkrētai
kārtai.

Komisija paskaidro, ka ierīkojamais pārseguma platības apjoms ir
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Nr.

52.

Jautājums

Atbilde

Nr.3-1, pozīcijā Nr.57 (Saliekamā dzelzsbetona pārseguma
ierīkošana) ir uzrādīts apjoms – 1802.12 m2. Saskaņā ar tehniskā
projekta rasējumiem BP-2.5, BP-2.6 un BP-2.7. nepieciešamais
pārseguma paneļu apjoms ir 1536 m2. Lūdzam veikt labojumus
finanšu piedāvājuma tāmes formās.
Vai sporta zāles divviru durvis nav nepieciešams aprīkot ar
antipanikas rokturiem?

1 802,12 m2 (ir ievērtēta ierīkojamā pārseguma platība, nevis tīrais paneļu
apjoms, jo bez paneļu montāžas vēl ir citi kompleksi darāmi darbi, lai
pārsegums gala rezultātā veiktu savu atbilstošo funkciju).
Komisija paskaidro, ka nav nepieciešams sporta zāles durvis aprīkot ar
panikas rokturiem.
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