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.
Izskatot darbu projekta specifikācijas un būvdarbu apjomu sarakstu secinām, ka darbu apjomu
sadaļas “5.1.1. Kultūras centra administratīvās daļas monolīto dzelzsbetona PM-1; PM-2; PM3 un PM-4 pamatu izbūve, sk.BK-1.02-01.2 un Peikko enkurskrūvēm HPM24P veidņu
montāža/demontāža ieskaitot veidņu nomu” apjomi nesakrīt ar BK-1.02-01.2 rasējumu
specifikāciju. Attiecīgi nepieciešamie daudzumi monolīto dzelzsbetona PM-1; PM-2; PM-3 un
PM-4 pamatu izbūvei ir:
a. 5.1.1.1. Metālizstrādājumi: D6; D12 B500B – būvdarbu apjomu sarakstā ir 0.16t, projektā
0.5t;
b. 5.1.1.2. Betons C25/30 ar transportu un sūknēšanu – būvdarbu apjomu sarakstā ir 4m3,
projektā 10.36m3;
c. 5.1.1.3. Betons C8/10 ar transportu un sūknēšanu – būvdarbu apjomu sarakstā ir 1.1m3,
projektā 3.11m3;
d. 5.1.1.4. Peikko enkurskrūves HPM24P/L – būvdarbu apjomu sarakstā ir 10gb, projektā
28gb.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Ir veiktas izmaiņas tāmes 5.1.1.1., 5.1.1.2., 5.1.1.3. un 5.1.1.4. punktā.
2. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijās 5.1.9.3., 5.1.10.3., 5.1.11.3., 5.1.12.3., 5.1.13.3.,
5.1.14.3., 5.1.15.2., 5.1.16.2. un 5.1.17.2. ir norādīta betona marka C20/25, bet savukārt
rasējumos BK-1.02-01.5 un BK-1.02-01.6 pandusu, pamatu plātnes, atbalsta sienas un
pakāpienu betona marka ir norādīta C30/37, XC4, XF3.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Ir veiktas izmaiņas tāmes 5.1.9.3., 5.1.10.3., 5.1.11.3., 5.1.12.3., 5.1.13.3., 5.1.14.3.,
5.1.15.2., 5.1.16.2. un 5.1.17.2. punktā.
3. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijā 5.1.27.2. 1.2 stāva 350mm SW-trīsslāņu paneļu montāža,
kas domāti ārsienām ar siltinājumu 150mm un papildelementiem “TMB Elements”, norādītais
apjoms 200m2 nesakrīt ar rasējumu BK-1.03-005 un BK-1.03-00.6 trīsslāņu ārsienu paneļu
izklājums pa asīm 1., 4., 9., 11., F un H (bruto-347m2, neto-280m2).
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Ir veiktas izmaiņas tāmes 5.1.27.2. punktā.
4. jautājums.
Būvdarbu apjomos Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas būvdarbu apjomi nesakrīt ar AVK
projekta specifikācijām. Mainījušies iekārtu, sūkņu nosaukumi un parametri, cauruļu izmēri –
diametri, apjomi.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Paredzēt atbilstoši būvdarbu apjomos / tāmēs norādītajam.

5. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijās 6.4. un 6.5. ir norādīts, ka tiek izbūvētas bloku sienas
200mm biezumā, bet savukārt AR-18 rasējumā ir norādīti sienu tipi: S-6, kur sienu biezums ir
150mm un 200mm, S-12, kur sienu biezums ir 250mm.
Lūdzam veikt labojumus un papildināt būvdarbu apjomu sarakstu.
Atbilde. Tāmes 6.4. punktā paredzēt, ka bloku sienu biezums ir 200mm. Tāmes 6.5. punktā ir
veiktas izmaiņas no 200mm uz 250mm biezām sienām.
6. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijās 7.2.5. un 7.2.6. norādīti slēdži un kontaktligzdas “GIRA”.
Vai ražotājs ir norādīts kā kvalitātes līmenis, vai ir arī noteikts dizains?
Ja ir noteikts dizains, lūdzam precizēt artikula numurus.
Atbilde. Ražotājs ir norādīts kā kvalitātes līmenis.
7. jautājums.
Projekta BK sadaļā, metāla konstrukcijas TK-4, TK-5, R-1 līdz R-12 ir paredzētas metināta
veida.
Vai projekta autori metāla konstrukcijas ir paredzējuši metināt uz vietas, vai piegādāt objektā
un montēt gatavas konstrukcijas?
Atbilde: Projekta autori metāla konstrukcijas ir paredzējuši metināt uz vietas.
8. jautājums.
Rasējumā AR-18 sienu tipos S-9 un S-12 ir norādīti balstu elementi.
Lūdzam norādīt balsta elementa izmērus un konstruktīvo veidu.
Atbilde: Balstu elementi ir domāti uz vietas izgatavotas siltinātas jumta/sienu spāres/ribas, kā
norādīts AR-18, tipos S-9 un S-12.
9. jautājums.
Projektā jumta segums un sienu segums ir paredzēts no dabīgā šīfera.
Lūdzam sniegt detalizētus rasējumus par to montāžu – stiprinājumu, jo no rasējuma AR-18
sienu tipiem S-9 un S-12 nav saprotams, pie kā stiprinās dabīgais šīferis.
Atbilde: Dabīgais šīferis stiprinās uz pilnā dēļu klāja, sk. AR-8P.
10. jautājums.
Projekta rasējumos AR-14, AR-15 un AR-16 stikloto fasāžu sistēmā ir norādīts rāmja materiāls
– lakots Osis. Vai ir lietderīgi izmantot oša koku kā konstrukciju materiālu?
Lūdzam atļaut nomainīt osi pret citu koka sugu (ozols, priede).
Atbilde: Jāparedz tāds izmantojamais materiāls, kāds norādīts Tehniskajā projektā.
11. jautājums.
Projektu dokumentācijā nav atrodama darbu apjomu sarakstā norādītā sadaļa 17. Lielās zāles
skaņu, gaismu un aizkaru piegāde un montāža.
Lūdzam papildināt ar projekta dokumentāciju un aprakstiem.
Atbilde: Skatīt Pasūtītāja mājas lapā http://stopini.lv/public/37832.html Paskaidrojuma raksts,
tehniskais projekts; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; Elektrības shēma; Kronšteins SL;
Kronšteins SK2; Mēbeles.

12. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā UK daļa, 12.4. sadaļā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas izbūve
Ū2, 12.4.7. pozīcijā (ugunsdzēsības skapis) ir nesaskaņa, ar nepieciešamo inventāru, jo
puscieto šļūteni d25 nav iespējams savienot ar krānu D50.
Lūdzam precizēt šļūtenes vai krāna izmēru.
Atbilde. Tāmes 12.4.7. punktā ir veiktas izmaiņas.
13. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijā 5.4. Inženierkomunikāciju atvērumu izveide sienās un
pārsegumos, to aizdare pēc komunikāciju izbūves ir norādīts apjoms 1m2.
Lūdzam precizēt vai ir korekti norādīts veicamo darbu apjoms?
Atbilde. Tāmes 5.4.1. punktā ir veiktas izmaiņas no 1m2 uz 1.obj.
14. jautājums.
Lai noteiktu BLOWER TEST precīzu metodi un izmaksas, lūdzam sniegt informāciju:
e.
Precīzu ēkas būvtilpumu;
f.
Norobežojošo konstrukciju platību;
g.
Ēkas pagaidu energosertifikātu;
h.
Prasības pret izpildāmo testu (DIN, EN, LBN);
i.
Gaisa caurlaidības vai gaisa apmaiņas parametri.
Atbilde. Skatīt Pasūtītāja mājas lapā http://stopini.lv/public/37832.html, Akustika:
Nepieciešamā telpu norobežojošo konstrukciju skaņas gaisa un triecientrokšņa izolācijas
indeksi; Prognozētais skaņas gaisa izolācijas indekss; Mazās un Lielās zāles akustikas
apdares projekts.
15. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijā 6.24.3. Stiklota fasādes sistēma FS-3 SG;
12120x3120/1660; trīsstiklu paketes 3k8ESGGrey/4SEGCF/33.1CFLowE; koka konstrukcija līmēts koks (osis, neaudzēts); profilu dimensijas – 250x60mm ir norādīts apjoms 16.5m2,
savukārt, pārrēķinot rasējuma AR-14 FS-3 fasādes stiklojuma platību, sanāk 28.97m2.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Tāmes 6.24.3. punktā ir veiktas izmaiņas.
16. jautājums.
Izskatot ārējo tīklu K1 materiālu specifikācijas un garenprofilus, nav norādīts aizsargčaulas
materiāls (PE) priekš caurules (PP) ieguldīšanas, kaut arī būvdarbu apjomu sarakstā, sadaļā
11.2. Sadzīves kanalizācijas izbūve (Ārējie tīkli) K1 ir pozīcija 11.2.16. Cauruļvadu izbūve ar
horizontālo urbšanas metodi 1 vieta 46m.
Lūdzam papildināt būvdarbu apjomu sarakstu un veikt precizējumus ārējo tīklu K1 rasējumos.
Atbilde. Paredzēt, kā norādīts būvdarbu apjomos, un pie tāmes 11.2. punkta iekļaut
aizsargčaulas (PE) priekš caurules (PP).
17. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijā 16.32.1. Telpa Nr.225. Skatītāju zāles krēsli ar
polsterējumu un lakota bērza finiera koka, roku balsti masīvkoka/bērza lakota. Atbilstoši
akustisko parametru rādītājiem, Pirmās piecas rindas ievietojamas zem skatuves, sliežu
sistēma sk. Mēbeļu specifikācijas apjoms ir norādīts 464gb., bet pārskaitot apjomu rasējumos
AR-5 un AR-25 kopējais skaits ir 473gb.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Tāmes 16.32.1. punktā ir veiktas izmaiņas.

18. jautājums.
Būvdarbu apjomu sarakstā, pozīcijā 6.26.3.Stikla ārdurvis - Durvis ar kreiso vērtni AD-3,
1000x2300, 1.kpl, ar A+ klases furnitūru norādīti nepareizi izmēri, pēc AR-13 rasējuma ir jābūt
1200x2300mm, savukārt arī apjoms nav pareizs, ir norādīts 2.3m2, bet jābūt 2.76m2.
Lūdzam veikt labojumus būvdarbu apjomu sarakstā.
Atbilde. Tāmes 6.26.3. punktā ir veiktas izmaiņas.
19. jautājums.
Nav atrodams projekts sprinkleru sistēmai (UAT; UAE), lūdzu izsniegt to.
Atbilde. Pievienotas UAT un UAE sadaļas.
20. jautājums.
Nav atrodams projekts sadaļai tehnoloģiskās virtuves iekārtas, lūdzu izsniegt to.
Atbilde. Skatīt mēbeļu plānos AR-25.
21. jautājums.
Darba apjomu pozīcijā "8.7.2. Griestu apkures paneļi Carboline 1200x600" norādīts apjoms 84
gab. Bet projektā apjoms norādīts 90 gab. Kurš apjoms ir pareizais?
Atbilde. Pareizais ir 90 gab, Tāmes 8.7.2. punktā ir veiktas izmaiņas.
22. jautājums.
Darba apjomu pozīcija "6.1.4.5. lokveida siltināto ribu izgatavošana 68x300 mm" apjoms 1526
t.m. Nav saprotams, kas šeit jāiekļauj, kurā rasējumā var redzēt šīs ribas?
Atbilde. Skatīt AR-18 mezglu S-9.
23. jautājums.
Pasūtītāja mājaslapā arhitektūras rasējumi AR20-AR24 ir neaktīvi. Lūdzu izveidot tos aktīvus.
Atbilde. Skatīt pievienotos attēlus.
24. jautājums.
Lūdzu izsniegt pretendentiem vienotu kopsavilkuma tabulas paraugu, norādot pozīciju
sadalījumu.
Atbilde. Pasūtītāja mājaslapā ievietota tabula „Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai
konstruktīvo elementu veidiem”.
Bez tam, lai nodrošinātu vienotu Iepirkuma procedūras nolikumā ietverto prasību interpretāciju
no ieinteresēto piegādātāju puses, Pasūtītājs paskaidro, ka Iepirkuma procedūras nolikuma
2.1.6.1.1. un 2.1.6.2.1. apakšpunktā noteiktā prasība tiks uzskatīta par izpildītu, ja laika
periodā, kad speciālists pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus objektā, veikto
būvdarbu vērtība šajā objektā ir bijusi vismaz 8 000 000,00 EUR (astoņi miljoni euro) bez PVN.
Papildus informējam, ka iepirkuma komisija 2015. gada 11. septembrī nolēma izdarīt šādus
grozījumus atklāta konkursa dokumentācijā:
1. Aizstāt atklāta konkursa dokumentācijā skaitļus un vārdus „2015. gada 8. oktobris” jebkurā
locījumā ar skaitļiem un vārdiem „2015. gada 15.oktobris” attiecīgā locījumā.
2. Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 4.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2.7. attiecībā uz ārvalstu speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi
dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas
institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopija vai Latvijas
Republikas kompetentas institūcijas, kas atbildīga par profesionālās kvalifikācijas
apliecību izsniegšanu apliecinājums, ka profesionālās atzīšanas apliecība speciālistam
tiks izsniegta ne vēlāk kā līdz 2015.gada 10.novembrim.”
3. Izteikt Iepirkuma procedūras nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija” sastāvā iekļauto
būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā (ievietots pasūtītāja mājaslapā ar nosaukumu
„Aktualizēts būvdarbu apjomu saraksts_11.09.2015.”).
Iepirkuma komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē norādīto informāciju,
sagatavojot savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.
Pielikumā:
1) Tehniskā projekta AR20 – AR24 sadaļa;
2) Tehniskā projekta UAT un UAE sadaļas;
3) Kosavlikuma aprēķinu tāmes un koptāmes formas;
4) Aktualizēts darbu apjomu saraksts.

