Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827
Žūrijas komisijas
2018. gada 9. maija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par metu konkursu
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei
Jaunmārupē”,
identifikācijas Nr. MND 2018/17 (turpmāk – Metu konkurss),
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Jautājums

Atbilde

Vai minētos zemesgabalus
pašvaldība plāno apvienot? Vai šīs
izmaksas/laiku paredz pašvaldība
vai jāparedz piegādātāja
piedāvājumā?
Uzdevums paredz 1 ēku – tas
nozīmē apvienot zemesgabalus.
Vai UK, SAT tīklus, kas šķērso
abus zemesgabalus ZD virzienā, ir
plānots pārvietot? Vai šīs
izmaksas/laiku paredz pašvaldība
vai jāparedz piegādātāja
piedāvājumā?
Par projektēšanas uzdevumu:
1.4.punktā minēta "ēkas pārbūve" drukas kļūda vai ir kāda esoša ēka,
kas jāiekļauj?
6.1.punkts par telpām - vai
rakstītais "kopēja tualešu telpa starp
divām grupām" ir obligāta jeb
varam plānot, kā mums šķiet
atbilstošāk?
Par zg 8076 011 0400, kuram ZRP
un ZGR ir daudzie apgrūtinājumi vai tie visi ir aktuāli uz šo brīdi?
Piemēram, ~ 50m aizsargjosla
Neriņai (kaut gan Mārupes
teritorijas plānojumā šķiet ir 10m
un kā tas ir noteikts Aizsargjoslu
likumā).
Vai varētu saņemt precīzu
informāciju par sarkanajām
līnijām?

Jā, pašvaldība plāno šos zemesgabalus apvienot
līdz projekta akceptēšanai.
Metu konkursa dalībniekam piedāvājumā nav
jāparedz ne izmaksas, ne laiks.

Jā, UK, SAT tīklus, kas šķērso abus zemesgabalus
ZD virzienā, būs jāpārbūvē. Metu konkursa
dalībniekam piedāvājumā jāparedz pārbūves
risinājumus, izmaksas un laiks.
Projektēšanas uzdevuma 1.4. punktā ir drukas
kļūda, blakus nav nevienas ēkas. Pareizi ir jābūt
“ēkas jaunbūve”.
Projektēšanas uzdevuma 6.1. punktā ir norādīts
Pasūtītāja pieļāvums, ka var būt tāds risinājums,
bet tas nav obligāts. Metu konkursa dalībnieks var
plānot, kā tam šķiet atbilstošāk.
Neriņas aizsargjosla ir 10m saskaņā ar
Aizsargjoslu likumu. Apvienojot zemesgabalus,
Mārupes novada Dome Valsts zemes dienestā
pasūtīs jaunu zemes robežplānu un jaunu
apgrūtinājuma plānu.

Precīzu informāciju par sarkanajām līnijām var
saņemt pie Mārupes novada Domes teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures,
tālrunis:
+371 67149862.
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Žūrijas komisijas
2018. gada 23. maija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Metu konkursu
Jautājums
Atbilde
Ir vēl jautājums par projektēšanas uzdevuma 12 grupu telpām (bērniem, kas vecāki par
programmu:
3 gadiem) – vienai grupai jāparedz 170m2.
“12 grupu telpas vecākiem par 3: guļamzona, 6 grupu telpām (bērniem, kas jaunāki par 3
ģērbtuves un tualete bērniem"
gadiem) – vienai grupai jāparedz 80m2
ir rakstīts, ka tam jāparedz tikai 170 m2.
Vai tas tiešām ir pareizi definēts,
ja vienā grupā ir 24 un reiz 12 grupas ir 288
bērni uz 170 m2, jeb bija domāts, ka viena
grupiņa ir 170 m2,
tik tiem, kas jaunāki par 3 gadiem tika definēts
kā 6x80 m2,
tāpat kā par to pašu grupiņu paredzētajām
ratu noliktavām 6x15m2
Žūrijas komisijas
2018. gada 24. maija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Metu konkursu
Jautājums
Atbilde
Žūrijas
komisija
pagarina
metu iesniegšanas
Saskaņā ar metu konkursa I.D.
līdz
2018. gada
27. jūnijam
Nr. MND 2018/17 nolikuma 2 .punktu termiņu
plkst.
11.00.
“Metu konkursa piedāvājumu vērtēšanas

kārtība”, pretendentam jāsniedz detalizēti
priekšlikumi un risinājumi, lai saņemtu
maksimālo punktu skaitu.
Lai kvalitatīvi izstrādātu apjomīgo meta
piedāvājumu, lūdzam
rast iespēju,
pagarināt Metu konkursa iesniegšanas
datumu par 2 (divām) nedēļām.
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Žūrijas komisijas
2018. gada 12. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Metu konkursu
Jautājums

Vai ir pieļaujamas transformējamās un
vairākstāvu gultiņas (abām vecuma
grupām)?
Ja pieļaujamas - vai tādā gadījumā ir
nepieciešama
atsevišķi
nodalīta
guļamzona?
Vai ir pareizi saprasts darba uzdevums, ka
tualetes neietilpst 80m2 grupiņu platībās
bērniem līdz 3 gadu vecumam?
Vai pieļaujamas kopīgas tualetes divām
grupiņām (bērniem līdz 3 gadiem), ar ieeju
no katras grupiņas telpas?

Atbilde

Jā,
ir
pieļaujamas
vairākstāvu gultiņas.
Būtu vēlams atdalīt
transformējamu sienu.

transformējamās
guļamzonu

ar

Jā, darba uzdevums ir pareizi saprasts tualetes neietilpst 80m2 grupiņu platībās
bērniem līdz 3 gadu vecumam.
Nebūtu vēlams.

Žūrijas komisijas
2018. gada 19. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Metu konkursu
Nr.
Jautājums
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1.
Vai pareizi saprotu, ka nolikuma Jā, pēc metu konkursa tiks rīkota jauna
1.12. punkta “Kvalifikācijas prasības metu procedūra – sarunu procedūra, kurā būs
konkursa dalībniekiem/sarunu procedūras nepieciešams iesniegt Metu konkursa
kandidātiem” apakšpunktos 1.12.1. līdz nolikuma 1.12.1. līdz 1.12.14. punktā
1.12.14.
nosaukto
speciālistu noteiktie dokumenti.
apliecinājumus būs nepieciešams iesniegt Šāda informācija Metu konkursa nolikumā ir
tikai tad, kad meti būs izvērtēti un devīžu iekļauta, lai Metu konkursa dalībnieks varētu
atšifrējumu sapulce būs notikusi? pārliecināties, ka tā kvalifikācija būs
Respektīvi, tikai tad, kad (ja) dalībnieks atbilstoša sarunu procedūras nolikumā
tiks uzaicināts uz sarunu procedūru?
izvirzītajām prasībām.

