Rīgā, 02.01.2017.
Skaidrojums Nr.4
par atklātā konkursa „CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas pirmā
stāva telpu grupas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/68)
nolikumu
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi
pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas pirmā
stāva telpu grupas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/68) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:
1.jautājums
Esošas telpas daudz piekārtas griestos, bet pasūtītāja apjomam (Lokāla tāme) tas apjoms trūkts.
Lūdzam dot paskaidrojums ka rīkoties pretendentiem šajā gadījuma vai papildināt apjomi.
Atbilde:
Iekārto griestu demontāža jāiekļauj piedāvājumā, izsniedzam precizētu projekta lapu AR-01i2 un
koriģētu darbu apjomu sarakstu būvdarbu sadaļā Nr.1 “DEM” – demontāžas darbi.
2. jautājums
Pēc sienu flīžu demontāžu, virtuves zona un palīgtelpas, mūsuprāt nepieciešami esoša mūrētas sienas
izlīdzināt ar javu, bet pasūtītāja darbu apjomos trūks apjomi sienas flīžu demontāža un sienas
izlīdzināšana. Lūdzam precizēt darbu apjomi.
Atbilde:
Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam būs jāizveido sienas flīzējums atbilstoši projekta risinājumiem un
labā kvalitātē. Pasūtītājs nevar zināt, ar kādiem paņēmieniem būvuzņēmējs veiks esoso flīžu
demontāžas darbus, cik gludas būs sienas pēc to attīrīšanas. Pretendentam ir jāparedz visi darbi un
materiāli, kas nepieciešami kvalitatīvai jaunā flīzējuma uzklāšanai, tajā skaitā pamatnes
izlīdzināšanai, ja tas nepieciešams. Piedāvājumā iesniegtajā cenā ir jāietver visi palīgdarbi un
materiāli, kas nav uzrādīti, bet ir nepieciešami darba veikšanai.
3. jautājums
Virtuvē un palīgtelpas pēc grīdas seguma demontāžu, mūsuprāt, nepiecieešanu izlīdzināt apakškārtu,
t.k. esoša grīda iz dažādas augstuma. Lūdzam precizēt darbu apraksts ar apjomiem.
Atbilde:
Sk. atbildi uz 2. jautājumu.
4.jautājums
Lokāla tāmē pasūtītāja Nr.1-1 “Demontāžas darbi” poz. 4 – “demontēt iekšējie apkures un ventilācijas
tikli” – 1 kpl. Lūdzu paskaidrot ko nozīme “apkure demontāža” darbos apjomos pasūtītāja nav sadaļa
un nav projekta “Apkure”.
Atbilde:
Atsevišķa apkures izbūves un demontāžas sadaļa projektā nav iekļauta, tomēr Pasūtītājs uzskata, ka
kvalitatīvas sienu apdares iegūšanai var rasties nepieciešamība pēc atsevišķu apkures radiatoru vai
cauruļvadu posmu demontāžas un atkārtotas uzstādīšanas pēc apdares darbu pabeigšanas. Šo darbu
izpildes tehnoloģija un secība ir būvuzņēmēja kompetence, tāpēc pretendents pēc saviem ieskatiem
var paredzēt izmaksas minētajā pozīcijā.
5.jautājums

UK projektā specifikācija nesakrīt ar apjomiem Lokāla tāme pasūtītāja. Lūdzam precizēt darbu
apjomi.
Atbilde:
Izsniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu sadaļā Nr.2-1 “Ū”- ūdensvads, Nr.2-2 – “KŪ” – karstais
ūdens, Nr.2-3 “K1” - sadzīves kanalizācija, Nr. 2-4 “KK” – kondensāta novades sistēma, Nr. 2-5
“SNT” – santehnika.
6.jautājums
Lokāla tāmē Nr.1-3 poz.20 durvis D10 - 1 gab. , bet projekta lapā IN -12 durvju specifikācija D-10 2 gab. Lūdzām precizēt apjomi.
Atbilde:
Izsniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu būvdarbu sadaļā Nr.3 “D”- durvis.
7.jautājums
Lokāla tāmē Nr.3-1 "DOP" poz. 12 - Darba organizācijas un izpildes nodrošināšanas pārējie darbi un
izmaksas (t.sk. būvlaukuma uzturēšanas izmaksas) nav uzrādīts " Daudzums" , vai pretendentiem
pašiem jāieraksta mēnešu daudzums?
Atbilde:
Šajā pozīcijā pretendents pēc saviem ieskatiem var ierakstīt visas ar būvlaukuma uzturēšanu saistītās
izmaksas, kuras tas uzskata par nepieciešamām atbilstoši savā piedāvājumā paredzētajam būvdarbu
izpildes termiņam.
8.jautājums
Projekta lapā AR-02 ir uzradīta "Ruļļa aizsargrestes AEG 84 " asis "9" un asis" 5-7", bet Lokāla tāme
pasūtītāja tas apjoms trūks. Lūdzām precizēt darbu apjoms, ja būs nepieciešami papildināt Lokāla
tāme, tad uzradiet kura pozīcija iekļaut šie darbi un aizsargrestu gabarīti.
Atbilde:
Ruļļa aizsargrestes ir jāiekļauj piedāvājumā, izsniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu būvdarbu
sadaļā Nr.3 “D”- durvis.
9.jautājums
Projekta lapā AR-02 uzrādīti sienu tipi ar daudzumu. Sienu tips " S3" b = 150 mm - 62.1 m2, bet
Lokāla tāmē Nr, 1-2 " Starpsienu izbūve" poz. 1.3 " Ģipškartona starpsienu izbūve b=250mm- 14.14
m2 Lūdzam precizēt starpsienas apjoms un biezums.
Atbilde:
Precizējumi veikti (skatīt 2.skaidrojumu).
10.jautājums
Projekta lapā IN-01 " Grīdu apdares plāns', grīdu tips " GF13" apjoms 425.6m2, bet Lokāla tāmē Nr.14 " Iekšējās apdares darbi" poz.1.3 - 362.4 m2. Lūdzām precizēt daudzums akmens massas flīžu GF13.
Atbilde:
Precizējumi veikti (skatīt 3.skaidrojumu).
11.jautājums
Projekta lapā IN-2 " Griestu apdares plāns" , griestu apdares " tipi" daudzums nesakrita ar apjomiem
pasūtītāja Lokāla tāmē Nr.1-4 poz. no 2.1 līdz 2.10. Lūdzām precizēt apjomi un iztaisīt korekciju
Lokāla tāmē.

Atbilde:
Precizējumi veikti (skatīt 3.skaidrojumu).
12.jautājums
Tehniska specifikācija sadaļa “Virtuves tehnoloģija” uzrada pozīcijas:
Elektriskais galda fritīrs (poz.3), Universālais mikseris 20 litri (poz.10), Gaļas maļamā mašīna TS22
(poz. 11), Dārzeņu smalcinātājs (poz.12), Zupas termoss (poz. 47).
Komentāri uzraksta, kā šīs pozīcijas piegādā apsaimniekotājs, bet Lokāla tāmē šīs pozīcijas ir. Lūdzu
precizēt darbu apjomos.
Atbilde:
Šīs iekārtas nav jāiekļauj piedāvājumā, izsniedzam koriģētu darbu apjomu sarakstu būvdarbu sadaļā
Nr.2-8 “VT” - virtuves tehnoloģija.
13.jautājums
Par 2.Pileikuma lokālajā tāmē 1-2 STARPSIENAS pozīciju Nr.2.3 Stiklotas starpsienas S3 izbūve
2820x2750mm (saskaņā ar specifikāciju)
Skaidrojošā apraktsā norādīts:

Tehniskā projekta lapā IN-10 norādīts:

Lūdzu precizēt S3 stikolotas konstrukcijas ugunsnoturības klasi;
Atbilde:
Stiklotās satrpsienas ugunsnoturības klasi skatīt lapā IN-10.
14. jautājums
Lūdzu precizēt, vai šādas kategorijas ēkai atbilstoši LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" nav
nepieciešama Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, vai ja tāda ir uzstādīta nav
nepieciešama tās saglabāšana un atjaunošana būvdarbu laikā.
Atbilde:
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve nav jāiekļauj piedāvājumā.
15.jautājums
Pēc grīdas flīžu demontāžas grīdas virsma būs nelīdzena, bet finanšu piedāvājuma veidnē nav
paredzēts izlīdzināšanas materiāls. Vai ir nepieciešams iekļaut grīdas virsmas izlīdzinošo materiālu
finanšu piedāvājumā? Ja nepieciešams, tad kurā finanšu piedāvājuma pozīcijā?
Atbilde:
Skatīt atbildi uz 2. jautājumu.

