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Sējas novadā,

2012.gada 14.augustā

Sniegtās atbildes uz saņemtajiem jautājumiem atklātā konkursā- „Sējas novada domes
ēkas „Jēņi” siltināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/1/K
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8. panta otro daļu un 23.08.2011. (Protokols
Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts) Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu, izveidotā
iepirkumu komisija (turpmāk – komisija), saistībā ar iepirkuma- „Sējas novada domes ēkas
„Jēņi” siltināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/1/K, ir saņēmusi šādus
pretendenta jautājumus un sniedz uz tiem sekojošas atbildes:
1. Jautājums:
Lūdzam papildināt Tehnisko projektu ar Elektroapgādes (lok. tāmes Nr. 1-14) un
Ugunsdzēsības automātiskās izziņošanas sistēmas (lok.tāmes Nr. 1-15) rasējumiem un tml.
tehnisko dokumentāciju.
Atbilde: Pozīcijas, kuras ir paredzētas Tehniskajā projektā, bet nav iekļautas lokālo tāmju
sadaļās, Pretendentam ir jāiekļauj Tāmē 1-16 „Dažādi darbi”.
2. Jautājums:
Lokālās tāmes Nr. 1-13 "Ārējie lietus kanalizācijas tīkli" 13.pozīcijā - Wavin Aquacell
infiltrācijas bloks ar tilpumu 4,1 m3. Katram modulim ar izmēriem 1 x 0.5 x 0.4 (h) ir tilpums
aptuveni 190 - 200 litri, kas nodrošina infiltrācijas bloka tilpumu 2,2 m3.
Cik daudz moduļu vajag:
- 1 x 0.5 x 0.4 (h) - 11 gab. (2.2 m3)
vai
- 1 x 0.5 x 0.4 (h) - 22 gab. (4.4 m3)?
Atbilde: Vajag 1 x 0.5 x 0.4 (h) - 11 gab. (2.2 m3) moduļus.
3. Jautājums:
Lūdzam precizēt nolikumā 4.6.punktā minēto kritēriju punktu īpatsvaru. Cik garš garantijas
laiks ir nepieciešams, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu?
Atbilde: Konkursa nolikuma 4.6.punktā minēto kritēriju punktu īpatsvars tiks aprēķināts šādi:
2.novērtēšanas kritērijs- Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Garantija”
aprēķina pēc šādas formulas:
Iegūstamo punktu īpatsvars:

Garantijas laiks būvdarbiem:
 5 gadi un vairāk- 5 punkti;
 4 gadi- 3 punkti;
 3 gadi un mazāk - 0 punkti.
Maksimālais iegūstamo punktu skaits šajā kritērijā ir 5 punkti, ja garantijas laiks tiks
piedāvāts 5gadi un vairāk.
4. Jautājums:
Starpsienu ģipškartona konstrukcijai W112 projektā ir vate PAROC UNS 37 - 60mm, bet
tāmē 75mm (dabā tādas 60mm nav!)
Atbilde: Starpsienu ģipškartona konstrukcijai W112 paredzam vati PAROC UNS 37-75mm.
5. Jautājums:
Vai obligāti durvju ailēs W112 sistēmai jāizmanto UA profilus, jeb var izmantot brusas
70x50mm (brusas ievērojami lētāk!)
Atbilde: Pretendents var izmantot arī brusas.
6. Jautājums:
Ugunsdrošās stiklotās durvis D5, kāda klase, cik minūtes?
Atbilde: Ugunsdrošās durvis EI 30 (30 min).
7. Jautājums:
Jumta konstrukcijai nav norādīti pretvēja plēves un tvaika plēves tehniskie rādītāju, vismaz
g/m2.
Atbilde: Pretvēja plēve 100g/m2, tvaika plēve ar virsmas blīvumu 0.15mm.
8. Jautājums:
Ģipškartona griestu konstrukcijai nav norādīts karkasa tips, dubults, vai vienkāršs, ņemot vērā
to, ka ir paredzēts tikai vienas kārtas apšuvums (skatoties pēc apjomiem tāmē)
Atbilde: Karkasa tips- vienkāršs karkass.
9. Jautājums:
Lūdzam norādīt parapeta skārda detaļu, skārda tehniskie parametri - kaut vai biezums
(pārklājums pēc projekta ir PE)
Atbilde: Skārda biezums 0.5mm.
10. Jautājums:
Tāmē nav iekļauta loga aiļu ārējā hidroizolācijas lenta, bet projektā ir.
Atbilde: Logu ailēm jāparedz ārējā hidroizolācijas lenta.

11. Jautājums:
Grīdas izlīdzinošās masas paredzamais biezums?
Atbilde: Grīdas izlīdzinošajai masai jābūt līdz 3 cm.
12. Jautājums:
Dekoratīvā finiera griestu apšuvuma 9mm tehniskais un dizaina risinājums (nevar noteikt
apakškārtas konstrukcijas sastāvu, kāds stiprināšanas tips - redzami neredzami stiprinājumi,
utt.)?
Atbilde: Dizaina risinājums tiks dots autoruzraudzības kārtā, apšuvuma dalījums orientējoši
atbilstošs esošajam griestu apšuvuma dalījumam ar neredzamiem stiprinājumiem.

