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Sējas novadā,

2012.gada 20.augustā

Sniegtās atbildes uz saņemtajiem jautājumiem atklātā konkursā- „Sējas pamatskolas
kokapstrādes darbnīcas izveide”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/2/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 pamatskolas
kokapstrādes darbnīcas izveide”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2013/2/K, ir saņēmusi
šādus pretendenta jautājumus un sniedz uz tiem sekojošas atbildes:
1. Jautājums:
Ar kādu produktu, projektētājs ir domājis "Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksne" (lapas
AR-6 un AR-7). Un, kurā pozīcijā tāmē Nr. 1, viņa ir iekļauta. Knauf, kā paaugstinātas
stiprības ģipškartona plāksni definē savu produktu Knauf Diamant, bet šis produkts nav
paredzēts āra darbiem.

Atbilde: Tāmes pozīcija 9.9. „Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksnes montāža”. Knauf
Diamant

ģipškartona

plāksnes

nav

paredzētas

ierīkot,

kā

fasādes

apdare.

Skatīt mezglu:
Ģipškartona plāksne - 12.5,
Koka latu (50x100) karkass,
aizpildīts ar akmens vati PAROC eXtra – 50,
Tvaika izolācija PAROC XMV 020,
Koka karkasa statnis (50x150),
aizpildīts ar akmens vati PAROC eXtra – 150,
Paaugstinātas stiprības ģipškartona plāksne - 12,5,
Akmens vate PAROC FAS 3,
ar stiprināšanas detaļām – 50,
Līmjava, stiklšķiedras armējošais siets,
dekoratīvais apmetums – 5.
2. Jautājums:
Kādas ir galvenās fasādes logu iestrādes prasības (*loga novietojums sienas konstrukcijā,
*blīvējums, *iekšējā apdare: tāmē nav atsevišķi norādīta pozīcija, kas paredz iekšējo aiļu
izveidi: piem. no ģipškartona konstrukcijas).

Atbilde: Logi montējami ārsienas konstrukcijas ārpusē.
Logu blīvējums koka karkasa ārsienās ar akmens vates loksnēm, mūra konstrukcijās ar
montāžas putām.
Aiļsānu apdare ir paredzēta kopā ar sienu apdari. Tāmē pozīcijas sienu un aiļsānu apdarei:
8.14

10-00000

8.16
8.17

10-00000

Sienu un aiļsānu apmešana no iekšpuses ar KNAUF MP-75
vai ekvivalentu ģipša apmetumu

m2

210,03

10-00000 Sienu un aiļsānu špaktelēšana un slīpēšana no iekšpuses

m2

187,53

Sienu un aiļsānu krāsošana no iekšpuses ar tonētu ūdens
emulsijas krāsu

m2

187,53

un
9.6

08-00000 Sienas un aiļsānu apšūšana no iekšpuses ar ģipškartonu

m2

22,88

9.7

10-00000 Sienu un aiļsānu špaktelēšana un slīpēšana no iekšpuses

m2

22,88

9.8

10-00000

Sienu un aiļsānu krāsošana no iekšpuses ar tonētu ūdens
emulsijas krāsu

m2

22,88

3. Jautājums:
ETERNIT ventilējamai fasādei, tāmē un projektā atšķiras siltinājuma tehniskais risinājums.
Projektā ir vate ar integrētu ārējo pretvēja stikla šķiedras slāni, tāmē ir siltumizolācija un
pretvēja plēve.

Atbilde: Projektā un tāmē nav šāda mezgla, kurā ir paredzēta siltumizolācija un pretvēja
plēve. Projektā skatīt AR-1 lapu un tāmes pozīciju:
14.2.2

13-00000

Siltumizolācijas Paroc WAS 35t b=100mm vai ekvivalenta
ieklāšana

m2

97,60

4. Jautājums:
Tāmē nav atsevišķi norādīti virs izdevumu, kas saistīti ar darbiem ziemas periodā,
tehnoloģisko procesu normatīvo apstākļu nodrošināšanai. BK daļā, paskaidrojuma rakstā ir
norādīts, ka šādi pasākumi nepieciešamības gadījumā ir jāparedz. Ņemot vērā to, ka darbi
paredzami rudens/ziemas periodā, kurā pozīcijā tāmē tas tiek paredzēts.

Atbilde: Skatīt darbu apjomos 5. piezīmi.
5. Ja darbus paredzēts veikt ziemas apstākļos, tad visus papildus darbus, kas saistīti ar
tehnoloģisko procesu normatīvo apstākļu nodrošināšanu un kvalitatīvu darbu izpildi, paredzēt
pie pieskaitāmajām izmaksām.

