Par iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām
Stopiņu novada pašvaldības organizētās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Stopiņu
novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2015/33
(AK) (turpmāk – Iepirkuma procedūra) ietvaros ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi par
Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
Iepazīstoties ar uzdotajiem jautājumiem Pasūtītājs sniedz šādas atbildes:
1. jautājums.
Darbu apjomos par stikla fasādēm doti sekojoši stikli:
Piemēram, poz. 6.24.1. Stiklota fasādes sistēma FS-1 SG; 18330x3120; trīs stiklu paketes
3k8ESGGrey/4SEGCF/33.1CFlowE; koka konstrukcija – līmēts osis (osis, neaudzēts); profilu
dimensijas – 250x60mm.
Vai Pozīcijā 6.25.1. Anodēta alumīnija logs; SCHÜCO AWS75.SI; L-1 700x4300; 5.kpl.; trīs
stiklu paketes 3k6CF/4CF/33.1CFLowE.
Savukārt projekta rasējumā norādīts:
Piezīmes:
* Ailu izmērus pirms logu un fasāžu izgatavošanas precizēt objektā uz vietas.
* Ailu krāsu, materiālu un biezumus precizēt pirms to izgatavošanas un saskaņot ar pasūtītāju
un būvprojekta vadītāju.
* 3k4+4L0w-e 3 stiklu jeb 2 – kameru pakete, kur pirmais stikls – 4OptithermS3, otrais stikls –
4ClearFloat, trešais stikls – 4OptithermS3.
* Gaismas caurlaidība = 71%. Enerģijas caurlaidība = 50%.
* Vēja slodžu izturība – rāmja izliecei jāatbilst „C” klasei.
* Caurredzamu durvju un caurredzamu vai caurspīdīgu sienu marķējums jānorāda atbilstoši
MK 2009. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
Kādus stiklus pretendentam jāparedz piedāvājumā, tā kā norādīts darbu apjomu sarakstā vai tā
kā norādīts fasādes stiklojumu specifikācijās?
Atbilde. Stiklojums jāparedz tāds, kāds ir norādīts Darbu apjomos
2. jautājums.
Projekta rasējumā GP-4m Pievienotajās tabulās – Labiekārtojuma elementu detalizācija;
Apgaismojuma elementu detalizācija; Strūklakas detalizācija; Augu saraksts – ir paredzēta
kolonna Attēls, bet rasējumos tie nav redzami. Lūdzam izsniegt šos attēlus atbilstoši pozīciju
numerācijām.
Atbilde. PDF rasējumi ar pievienotiem attēliem ievietoti pasūtītāja mājaslapā.
3. jautājums.
Rasējums GP-5 – arī nav pievienoti tabulu kolonnās paredzētie attēli – lūdzam tos izsniegt.
Atbilde. PDF rasējumi ar pievienotiem attēliem ievietoti pasūtītāja mājaslapā.
4. jautājums.
Lūdzam norādīt izmērus par darbu apjomu pozīciju: 18.16. Nojume atkritumu konteineram no
ēvelētiem kokmateriāliem un cinkota metāla.
Atbilde. Darbu apjomu pozīciju Nr. 18.16. izteikt šādā redakcijā:
"Atkritumu konteineru 1,1 m3 1455x1373x1057mm piegāde un montāža saskaņā ar GP-4
rasējuma lapu, pozīcija Nr.12.". Aktualizētais būvdarbu apjomu saraksts pieejams pasūtītāja
mājaslapā.
5. jautājums.

Lūdzam pārbaudīt, vai darbu apjomu pozīcijas Nr. 18.13. Atkritumu urna Nr.2, ar dekoratīvo
apdari 500x500x400, sk. ĢP-4 lapu – nav jābūt sekojošā redakcijā: Atkritumu urna Nr.1 un
Nr.2, ar dekoratīvo apdari.
Atbilde. Darbu apjomu pozīciju Nr. 18.13. izteikt sekojošā redakcijā:
„Atkritumu urna Nr.1 un Nr.2, ar dekoratīvo apdari 500x500x400, sk. ĢP-4 lapu". Aktualizētais
būvdarbu apjomu saraksts pieejams pasūtītāja mājaslapā.

Papildus informējam, ka iepirkuma komisija 2015. gada 4. septembrī nolēma izdarīt šādus
grozījumus atklāta konkursa dokumentācijā:
Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” sastāvā iekļauto
būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā (ievietots pasūtītāja interneta vietnē ar nosaukumu
„Aktualizēts būvdarbu apjomu saraksts_03.09.2015.”).
Iepirkuma komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē norādīto informāciju,
sagatavojot savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.
Ņemot vērā iepirkuma nolikuma grozījumus, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Informācija par piedāvājuma iesniegšanas termiņu tiks publicēta Stopiņu novada domes un
Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē.
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