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Jautājumi un atbildes 

atklāta konkursa „Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas 

rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. RNP 2013/14) pretendentiem 

1.JAUTĀJUMS   

     Darbu apjomos „Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” sadaļā 

„Griestu un sienu apdares darbi, II stāvs. Sienas” ir pozīcija „Metāla pārsedžu montāža 25 t m”. 

Rasējumos metāla pārsedzes nekur nav parādītas. Lūgts precizēt šīs pozīcijas metāla pārsedžu 

apjomu. 

atbilde uz 1.jautājumu 

     Gatavojot piedāvājumu, pretendentam jāuzrāda pozīcija pilnā apjomā. 

2.JAUTĀJUMS 

     Darbu apjomos „Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija” sadaļā 

„Iebūvējamās iekārtas” ir pozīcija „Zviedru siena 2500x800 ar augšējo konsoli, stiprinājuma 

elementi, montāža” – 8gb. Lūgts precizēt, no kāda materiāla izgatavojama zviedru siena (metāls 

vai koks) un kāds papildus aprīkojums ir nepieciešams (virvju kāpnes, trapeces, utt.) 

atbilde uz 2.jautājumu   

     Zviedru siena izgatavojama no koka ar augšējo konsoli, papildus aprīkojums nav 

nepieciešams. 

3.JAUTĀJUMS 

     Darbu apjomos „Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija” un „Kaunatas 

vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” sadaļās „Iebūvējamās iekārtas” ir 

paredzēti iebūvējamie skapji. Skapju specifikācija ir dota tikai skapjiem ar izmēriem 2,8(h) x 2 

un 2,8(h) x 3, bet skapim ar izmēru 2,8 x 4m specifikācija nav pievienota. Lūgts pievienot 

specifikāciju. 

atbilde uz 3.jautājumu 

     Skapja 2,8 x 4m specifikācija ir analoga skapja 2,8(h) x 2m specifikācijai, tikai apjoms 

jāparedz divreiz lielāks, veidojot 2 (divus) vienādus skapja 2,8(h) x 2 blokus, kas kopā veido 

iebūvējamo skapi ar izmēriem 2,8 x 4m. 

4.JAUTĀJUMS  

     Lūgts izskaidrot nolikuma 3.5.punktu. Vai pretendenta veikto būvdarbu vērtībai vienā objektā 

ir jābūt tādai pašai, vai ne mazākai par piedāvāto līgumcenu ? 

atbilde uz 4.jautājumu 

     Pretendenta veikto būvdarbu vērtībai vienā objektā ir jābūt vismaz tādai pašai kā piedāvātā 

līgumcena uz konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu (daļām), vai lielākai. 

5.JAUTĀJUMS 

     Rasējumā AR-9 objektam „Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija” telpās 

Nr.203, 204 ir paredzēts gumijoto plākšņu grīdas segums. Darbu apjomos 2.stāvā ir paredzēti 

grīdas segumi tikai no linoleja un akmens masas flīzēm. Lūgts precizēt darbu apjomus un 

materiālus. 

atbilde uz 5.jautājumu 

     Telpās Nr.203 un Nr.204 jāparedz grīdu tips, saskaņā ar TP lapu AR-8 un AR-9. 

6.JAUTĀJUMS 

     Darbu apjomos „Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija” pēc sadaļas „G-2 

(II stāvs)” pozīcijās no 86 līdz 95 paredzēts: 

86 – Zviedru siena – kompl. 8 

87 – Spoguļu siena *5600 x 2300(h) – kompl. 4 

88 – Iebūvēti skapji *600 x2800, 2800(h) x 3000, 4000(pl) mm – kompl. 2 

89 – Radiatorus sporta zālē norobežot ar koka resti – kompl. 1 
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90 – Kājslauķis 700 x 1200 – 1gab. un 600 x 1000 – 1 gab. (Polimēr betona pamatne un cinkotā 

tērauda režģis) ierīkošana grīdā – kompl. 2,00 

91 – Polimēr betona pamatne  – kompl. 2,00 

92 – Cinkotā tērauda režģis –  kompl. 2,00 

93 – Apavu žāvējamais skapis – 1,00 

94 – Ieejas nojume – 1,00 

95 – Lifta montāža – kompl. 1,00 

bet sadaļā „Iebūvējamās iekārtas” paredzēts: 

1 – Zviedru siena 2500 x 800 ar augšējo konsoli, stiprinājuma elementi, montāža – gab. 8 

2 – Spoguļu siena 2,3 m (h) x 5,6 m (pl) – gab. 1 

3 – Iebūvējams skapis inventāram 2,8 x 3 m  laminēts kokskaidu plātņu materiāls EGGER, trīs 

bīdāmas durvis ar alumīnija profilu un lamināta pildījumu – gab. 1 

4 – Iebūvējams skapis inventāram 2,8 x 4 m, laminēts kokskaidu plātņu materiāls EGGER, četras 

bīdāmas durvis ar alumīnija profilu un lamināta pildījumu – gab. 1 

5 – Apavu žāvējamais skapis, Elektrolux TS 560 – gab. 1 

6 – Lifts invalīdu pacēlājs Cibes A5000 no pirmā uz otro stāvu, pacelšanas augstums 3,3 m, 

pārvietošanās ātrums 0,15 m/s, kontroles sistēma mikrodatora bāze, motora jauda 2,2 kW, 

šahtas montāža, elektropieslēgums, apmācība – gab. 1 

Lūgts precizēt, vai tie nav dubultoti apjomi. 

atbilde uz 6.jautājumu 

     Pretendentam savā piedāvājumā jāuzrāda visi šie apjomi.  

7.JAUTĀJUMS  

     Nolikuma 3.5.punktā ir noteikts, ka pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2008.-2012. un 2013.) 

laikā, vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir veicis sabiedrisko ēku rekonstrukcijas vai 

būvniecības darbus līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī 

punkta izpratnē uzskatāmi tehniskajos projektos un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā 

paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi ar līdzīgu kopējo cenu, kura nav 

mazāka par atklātā konkursā „Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas 

rekonstrukcija” piedāvāto līgumcenu.  

     Pēc nolikuma 3.5.punkta izriet, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām vai trim 

iepirkuma priekšmeta daļām, veiktajiem būvniecības darbiem (vienam objektam) ir jāatbilst 

piedāvātās līgumcenas apmēram, t.i., attiecīgo daļu kopsummai. Ja pretendents iesniedz 

piedāvājumu par divām vai trim iepirkuma priekšmeta daļām, vai veiktajiem būvniecības 

darbiem (vienam objektam) pēc apjomiem ir jāatbilst šo divu vai triju iepirkuma priekšmeta daļu 

piedāvātās līgumcenas kopsummai ? 

atbilde uz 7.jautājumu 

     Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu iepirkuma priekšmeta daļu – ir jāuzrāda trīs 

līdzīgi objekti, kuru būvniecības izmaksas ir vienādas vai lielākas par piedāvāto līgumcenu 

konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā; ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām iepirkuma 

priekšmeta daļām – ir jāuzrāda trīs līdzīgi objekti, kuru būvniecības izmaksas ir vienādas vai 

lielākas par piedāvāto kopējo līgumcenu abās iepirkuma priekšmeta daļās; ja pretendents 

iesniedz piedāvājumu par trim iepirkuma priekšmeta daļām – ir jāuzrāda trīs līdzīgi objekti, kuru 

būvniecības izmaksas ir vienādas vai lielākas par piedāvāto kopējo līgumcenu visās trīs 

iepirkuma priekšmeta daļās.  

8.JAUTĀJUMS  

     Lūgts paziņot, vai ir iespēja saņemt rasējumus uz liftiem ?  

atbilde uz 8.jautājumu 

     Atsevišķi rasējumi liftiem un liftu šahtām nav izstrādāti, jo liftiem ir uzrādīta konkrēta marka, 

saskaņā ar kuru liftu piegādātājs piegādā gan pacēlāju, gan šahtu pēc standartrisinājumiem. 


