Iepirkuma komisijas 2018. gada 3.aprīļa sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā
piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa
“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas
projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/06
nolikumu
1. Jautājums
3.daļa – Augļu iela 11, Rīga
1)Tāmes sadaļa 1-2 BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA nav norādīts apjoms sek. pozīcijās
3

Būvlaukuma darbinieku un darbu vadītāja
telpu uzstādīšana un aizvešana (2gb.)

mēn.

4

Apsardzes telpas uzstādīšana un aizvešana

mēn.

5

Objekta apsardze
Pārvietojamās
tualetes
uzstādīšana,
apkalpošana un aizvešana (1 gb.)

mēn.

6
9

Darba
organizācijas
un
izpildes
nodrošināšanas pārējie darbi un izmaksas
(t.sk.būvlaukuma uzturēšanas izmaksas)

mēn.
mēn.

Jautājums - Vai darbu apjomu aizpildīt mums pašiem, vai atstāt kā ir ( atstāt 0 apjomos)
Atbilde:
Saskaņā ar Nolikuma 2.1.4. punkta 2.1.4.3. apakšpunktu Iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu
izpildes termiņš Iepirkuma 3.daļai ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas. Līdz ar to apjomi
attiecīgi jāaprēķina 16 kalendārajām nedēļām.
2. Jautājums
Kopsavilkumā ir norādīts Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%. Sākot ar 01.01.2018. D.d.
soc.nodoklis ir 24,09%. Jautājums mēs drīkstam izlabot uz 24,09%?
Atbilde:
Jā, lokālā tāme jānoformē atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, tai skaitā norādot
spēkā esošās nodokļu likmes.
3. Jautājums
4.daļa – Kvēles iela 35, Rīga
Lokāla tāme Nr.8
6

L.c.

Durvju D-1, D-2 demontāža, montāža

gab

0

Metāla durvis, slēdzamas ar pašaizvēršanās mehānismu, ar atslēgas kodu, Uw≤1,8
W/m2K, tonis RR-32, augstums 2000 mm, platums 2130 mm

gab

0

Darbu apjomos ir 0. Jautājums – Durvis D-1 un D2 nevajag mainīt?
Atbilde: Saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta Kvēles ielā 15, k-10, Rīga
lokālās tāmes Nr.8 “Logi, durvis” uzrādītiem darbiem nav paredzētas Durvju D-1, D-2
demontāža un montāža.

4. Jautājums:
5.daļa – Maskavas iela 250 k-7
Lokāla tāme Nr.7
1

3

4

L.c.

L.c.

L.c.

Loga L1 demontāža, montāža

gab

0

PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, Uw≤1,1
W/m2K, tonis balts, izmēri logam augstums 1400 mm, platums 1300 mm

gab

0

Loga L3 demontāža, montāža

gab

0

PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, Uw≤1,1
W/m2K, tonis balts, izmēri logam augstums 1400 mm, platums 2000 mm

gab

0

Loga L4 demontāža, montāža

gab

0

PVC profils 5 kameru, 2 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu, Uw≤1,1
W/m2K, tonis balts, izmēri - loga augstums 1400 mm, loga platums 1300
mm, balkona durvju platums 700 mm, durvju augstums 2040 mm

gab

0

Darbu apjomos ir 0. Jautājums – Logus L1, L3, L4 nevajag mainīt?
Atbilde: Saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta Maskavas ielā 250, k-7,
Rīga lokālās tāmes Nr.7 “Logi, durvis” uzrādītiem darbiem nav paredzēta logu L-1, L-3 un L-4
demontāža un montāža.

