Iepirkuma komisijas 2019.gada 20.februāra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās
atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1,
Rīgā”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/101 nolikumu (turpmāk - Konkurss)
JAUTĀJUMS Nr.1.
Lokālā tāme Nr.5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” AR Projekta lapā
nr.10 Mezgls B ir redzams, ka uz spārēm ir paredzēta zemseguma membrāna eternit baltic 120,
kuru paredzēts piestiprināt ar koka latām 32x50mm. Par šo darbu pozīciju tāmē nekas nav minēts.
Vai šīs izmaksas iekļaut citās pozīcijās, vai arī tiks veikti būvdarbu apjomu labojumi
(papildinājumi)?
ATBILDE Nr.1.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam nav jāparedz ieklāt
zemseguma membrānu eternit baltic 120, bet piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši lokālajā
tāmē Nr. 5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” norādītiem apjomiem un
daudzumiem.
JAUTĀJUMS Nr.2.
Lokālā tāme Nr.5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” tāmes apjomos
atsevišķi ir izdalītas pozīcijas par kori, vējdēli u.c., bet nav pozīciju par jumta pieslēgumu izbūvi
ar sienu. Vai šīs izmaksas iekļaut citās pozīcijās, vai arī tiks veikti būvdarbu apjomu labojumi
(papildinājumi)?
ATBILDE Nr.2.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka piedāvājumi ir jāiesniedz atbilstoši lokālajā tāmē Nr. 5 “Bēniņu
pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” norādītiem apjomiem un daudzumiem.
Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam izmaksas par jumta pieslēgumu ar sienu ir jāiekļauj tāmes
pozīcijā Nr. 25 “Dzega ar dēļu apšuvumu”, ņemot vērā norādītās AR Projekta lapā nr.10 Mezgls
B projekta ieceres.
Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.6.punktam pretendents
nav tiesīgs mainīt Tehniskajā – finanšu piedāvājuma tāmēs norādītos apjomus un daudzumu.
Pretendentam Tehniskais – finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši tāmēs sniegtajiem
daudzumiem un apjomiem.
JAUTĀJUMS Nr.3.
Lokālā tāme Nr.5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” tajā pat Mezglā
B AR 10 lapā ir redzams, ka pie lietus ūdens teknes ir jāuzstāda lāsenis – šādas pozīcijas nav darbu
apjomos.Vai šīs izmaksas iekļaut citās pozīcijās, vai arī tiks veikti būvdarbu apjomu labojumi
(papildinājumi)?
ATBILDE Nr.3.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka piedāvājumi ir jāiesniedz atbilstoši lokālajā tāmē Nr. 5 “Bēniņu
pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” norādītiem apjomiem un daudzumiem.
Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam izmaksas par lāseņa izbūvi ir jāiekļauj tāmes pozīcijā Nr.
32 “Pielikt tekni”, ņemot vērā norādītās AR Projekta lapā nr.10 Mezgls B projekta ieceres.
Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.6.punktam pretendents
nav tiesīgs mainīt Tehniskajā – finanšu piedāvājuma tāmēs norādītos apjomus un daudzumu.
Pretendentam Tehniskais – finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši tāmēs sniegtajiem
daudzumiem un apjomiem.
JAUTĀJUMS Nr.4.
Lokālā tāme Nr. 7 “Santehniskie darbi”- lūdzu precizēt konkrētāk, kādi darbi jādara un kā veidojas
apjoms 350 vietas 28.pozīcijā:
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Pievienojums tīklam (precizēt
vieta 350,00
uz vietas)
ATBILDE Nr.4.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka pievienojumi tīklam veidojas no 102 radiatoru pieslēguma
vietām, maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu posmu pieslēguma vietām. Sagatavojot piedāvājumu
pretendentam jāņem vērā pieslēgumu izveidošana atbilstoši tehnoloģijai un darbu daudzumu
sarakstā iekļautajiem darbiem, lai nodrošinātu apkures sistēmas funkcionālo darbību.
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JAUTĀJUMS Nr.5.
Lokālā tāme Nr. 7 “Santehniskie darbi”- 3: Montēt jaunus radiatorus 102 gab. - kur ir noradīts
kādus radiatorus vajag montēt?
ATBILDE Nr.5.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo atbilstoši darbu
daudzumu sarakstā iekļautajiem darbiem, ņemot vērā esošo sildķermeņu jaudu. Pretendents
objekta apskates laikā var apsekot objektu, lai pārliecinātos par apjomu atbilstību Konkursa
nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītājam vērtībām.
Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.3.punktam Objekta
neapsekošanas gadījumā pretendentam jāņem vērā, ka tas nevarēs celt pretenzijas par papildus
darbiem, kas var rasties būvdarbu veikšanas laikā, kas objekta apsekošanas laikā pretendentam, ka
profesionālam būvdarbu veicējam, nevarēja būt nepamanāmi (minēto neparedzēto darbu
iekļaušana būvdarbu veikšanā bija acīmredzama nepieciešamība un, bez to iekļaušanas būvdarbu
izpilde nav iespējama).
JAUTĀJUMS Nr.6.
Lokālā tāme Nr. 7 “Santehniskie darbi”- 28: Pievienojums tīklam (precizēt uz vietas) 350 vietas
- Tas ir domātas vietas kur caurules pieslēdzas?
ATBILDE Nr.6.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka pievienojumi tīklam veidojas no 102 radiatoru pieslēguma
vietām, maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu posmu pieslēguma vietām. Sagatavojot piedāvājumu
pretendentam jāņem vērā pieslēgumu izveidošana atbilstoši tehnoloģijai un darbu daudzumu
sarakstā iekļautajiem darbiem, lai nodrošinātu apkures sistēmas funkcionālo darbību.
JAUTĀJUMS Nr.7.
Specifikācijā ir punkti, kuri nav noradīti lokālā tāme Nr. 7 “Santehniskie darbi”- sadaļā “apkure”
p. 4 - 96 gab., p. 5 - 2 gab., p. 10 - 2 gab., p. 11 - 18 gab. un sadaļā “ventilācija” p. 1 - 72 gab., p.
2 - 72 gab., p. 4 - 1 kompl. Tos punktus tad neskaitīt?
ATBILDE Nr.7.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka piedāvājumi ir jāiesniedz atbilstoši lokālajā tāmē Nr. 7
“Santehniskie darbi” norādītiem apjomiem un daudzumiem.
Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.6.punktam pretendents
nav tiesīgs mainīt Tehniskajā – finanšu piedāvājuma tāmēs norādītos apjomus un daudzumu.
Pretendentam Tehniskais – finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši tāmēs sniegtajiem
daudzumiem un apjomiem.
JAUTĀJUMS Nr.8.
Vai bēniņu plānā apkures sistēmas plūsmas virziens norādīts korekti?
ATBILDE Nr.8.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka projekta tehniskajā dokumentācijā bēniņu plānā apkures
sistēmas plūsmas virziens ir norādīts korekti.

