Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827
Iepirkuma komisijas
2018. gada 14. decembra sēdē sagatavotās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma
“Žalūziju piegāde un uzstādīšana Mārupes novada pašvaldības iestādēm”,
identifikācijas Nr. MND 2018/67,
noteikumiem
N.p.k.
Jautājums
1.
Vai varētu lūdzu iepirkumā
Nr. MND 2018/67 precizēt vai
korekti norādīt žalūziju tehniskos
rādījumus pozīcijai Jumta logu
rullo žalūzijas (Nr.44, 45,46, 47).
Vai varētu dot ziņu, kāda
konkrēta ražotāja jumta logi tie
ir, piemēram, Velux vai Roto
utml?
2.
Vai varētu lūdzu precizēt vai
dotie žalūziju mēri ir platums x
augstums vai augstums x
platums?
3.
Vai 40.pozīcijā vajag tikai
žalūzijas m2 cenu norādīt, tai
skaitā piegāde un uzstādīšana?
4.
Ja pieņem, ka norādītie mēri ir
platums x augstums, tad plisēto
žalūziju pozīcijas 20, 22, 26, 27,
29, 36, un daļēji arī 23, 24, 34 ir
par lielu, lai izgatavotu vienu
lielu žalūziju. Maksimālais
platums, lai žalūzija labi veiktu
savas funkcijas ir 1.30m. Šīs
platās žalūzijas ieteicams dalīt pa
daļām, kad viena otrai blakus ir
divas, trīs žalūzijas. Tad tās
strādās kā paredzēts. Vai drīkst
dalīt šīs pozīcijas?

1

Atbilde
Pasūtītāja rīcībā ir gan Velux, gan Roto
tipa jumta logi.

Tehniskajā specifikācijā norādīts –
platums x augstums
1m2 cenā jāiekļauj izgatavošana,
piegāde un uzstādīšana
Pasūtītājs pieļauj dalījumu daļās.
Lūdzam finanšu piedāvājumā norādīt
tikai vienu cenu – par visām daļām
kopā (neatkarīgi vai būs divas vai trīs
daļas).

Iepirkuma komisijas
2018. gada 27. decembra sēdē sagatavotās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma
“Žalūziju piegāde un uzstādīšana Mārupes novada pašvaldības iestādēm”,
identifikācijas Nr. MND 2018/67,
noteikumiem
N.p.k.
Jautājums
1.
Kāda
ir
pieejamā
atkāpe
tehniskajām prasībām audumiem
gaismas caurlaidībai, gaismas
apsorbēšanai,
gaismas
atstarošanai
un
gaismas
caurlaidībai? Pozīcijām 1-47
2.
Varētu lūdzu precizēt auduma
tehnisko specifikāciju pozīcijās
44-47. Jumta rullo žalūzijas nav
pieejamas ar lamelēm 89 vai 127
mm
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Atbilde
Pasūtītājs nepieļauj nekādu atkāpi no
tehniskajā specifikācijā norādītajām
tehniskajām prasībām.

Pasūtītājs norāda, ka tehniskajā
specifikācijā ir ieviesusies drukas
kļūda. Lameles ir rullo žalūzijas
audums.

