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Atbildes uz pretendentu jautājumiem 
 

 

 

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē  15.12. 2015. 

 

1. Jautājums: Apskatot tehniskā projekta lapu BK-5 redzam, ka kopējā jumta koka 

konstrukcijas apjoms ir 6.89 m
3
, bet dotajos apjomos lokālajā tāmē nr. 2 pozīcijā 62, ir 

uzrādīts „Jumta mūrlatu un spāru montāža  - 30.06 m
3”

. Lūdzu izlabot dotos apjomus. 

Atbilde: Būvdarbu apjomos ieviesusies aritmētiska kļūda, veikti precizējumi Jumta mūrtlatu 

un spāru montāžas apjomos. BK-5 rasējumu lapā redzamais apjoms ir korekts( skat. 3BA-BK 

tabulu ar grozījumiem  un 2.lokālās tāmes veidlapu ar grozījumiem). 

 

2. Jautājums: Apskatot tehniskā projekta lapu BK-7 redzam, ka tērauda atsaites kopā 

nepieciešamas 61.57 kg, bet dotajos apjomos lokālajā tāmē nr. 2 pozīcijā 56 ir uzrādīts 

„Tērauda atsaišu montāža ieskaitot tērauda elementu griešanu, metināšanu nepieciešami  - 

1435.80 kg”. Lūdzu izlabot dotos apjomus. 

Atbilde: Būvdarbu apjomos ieviesusies aritmētiska kļūda, veikti precizējumi tērauda atsaišu 

elementu griešanas un metināšanas pozīcijas apjomos. BK-7 rasējumu lapā redzamais 

apjoms ir korekts ( skat. 3BA-BK tabulu ar grozījumiem  un 2. lokālās tāmes veidlapu ar 

grozījumiem). 

 

3. Jautājums: Apskatot dotos apjomus lokālajā tāmē nr. 2 pozīcijā 58 ir uzrādīts „Tērauda siju 

un atsaišu gruntēšana un krāsošana ir vajadzīga - 1435.80 kg”. Bet apskatot tehniskā projekta 

lapu BK-5, kur tērauda sijas apjoms ir uzrādīts 1435.84 kg, un tehniskā projekta lapu BK-7, 

kur tērauda atsaišu apjoms ir uzrādīts 61.57 kg, var secināt, ka „Tērauda siju un atsaišu 

gruntēšana un krāsošana ir vajadzīgs 1497.41 kg”. Lūdzu izlabot dotos apjomus. 

Atbilde: Būvdarbu apjomos ieviesusies aritmētiska kļūda un neprecīzi uzrādīta mērvienība. 

Veikti precizējumi tērauda siju un atsaišu gruntēšanas un krāsošanas pozīcijā apjomos 

uzrādot mērvienību m
2
 un daudzumu 40 m

2 
( skat. 3BA-BK tabulu ar grozījumiem  un 2. 

lokālās tāmes veidlapu ar grozījumiem) 

 

4. Jautājums: Jūsu dotajos apjomos lokālajā tāmē nr. 11 ir pozīcija 19 „Akmens krāvuma 

likvidācija” 127.93 m
2
. Kas notiek ar akmeņiem, kur tie jāaizgādā - pasūtītājam, vai 

pretendentam jāutilizē? 

     Atbilde: Akmeņu krāvums jāaizgādā pasūtītājam 0.5 km attālumā no būvobjekta. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                               A. Žuks 


