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jautājumi un atbildes 

 
 

1. 
Jautājums:  
Lūdzam precizēt nolikuma punktus: 
   3.2.5., kurš nosaka, ka būvdarbu vadīšanai nepieciešamajai tehnikai un ražošanas 
iekārtām, kas pieder vai pieejamas pretendentiem, ir nepieciešamie reģistrācijas 
dokumenti par tehnisko stāvokli. Lūdzam precizēt termiņu ražošanas iekārtas, kuras 
ir saistībā ar minēto objektu un tajā veicamajiem darbiem. 
    4.2.2.2., kurš nosaka, ka pretendentam ir jāapliecina piedāvātais būvdarbu 
garantijas termiņš, kas nedrīkst būt īsāks par diviem gadiem, kā arī jāapliecina par 
garantijas laikā veicamo darbu. Lūdzam skaidrot, kas ir domāts ar „garantijas  laikā 
veicamo darbu”? 
 
Atbildes: 
   3.2.5. Ar terminu ražošanas iekārtas  ir domātas iekārtas, kas ir nepieciešamas 
projektā nepieciešamo darbu veikšanai – piemēram, pacēlājs u.t.t.. 
   4.2.2.2. Ar „garantijas laikā veicamo darbu” ir domāts darbu saraksts, kurus 
būvuzņēmējs  apņemas veikt garantijas laikā vai arī atrunātas tās pozīcijas, kuras 
netiks veiktas un tiks traktētas „kā pasūtītāja vainas dēļ”. 
 

 
2. 

Jautājums:  
     Vai nevajadzētu visiem būvuzņēmējiem koptāmē paredzēt 5% neparedzētajiem 
izdevumiem? 
 
Atbilde: 
      Saskaņā ar nolikuma punktu 4.3.5. Tāmē jāparedz izdevumi 5% (piecu procentu) 
apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai. 
 

3. 
 

Jautājums: 
      (Ūdens apgāde un kanalizācija) Vai ir nepieciešamība uzbūvēt papildus 
kanalizācijas aku? 
     
 



Atbilde: 
      Papildus kanalizācijas akas izbūve nav nepieciešama, jo jaunais kanalizācijas vads 
tiks pievienots jau esošajai kanalizācijas sistēmai. 
 
 

4. 
Jautājums: 
      Par kļūdām darbu apjomu tāmēs un nesakritību ar projektā paredzētajām 
pozīcijām. Kuru variantu ņemt par pamatu? 
 
 Atbilde: 
       Par pamatu ir jāņem un jāaizpilda konkursa darbu apjomu tāmes, tā kā tas ir 
uzrādīts ar visām kļūdām un nepilnībām. 
Pēc konkursa noslēguma, ar uzvarētāju varēs precizēt darbu apjomus un slēgt papildus 
vienošanos par izmaiņām gan projektu tehniskajā dokumentācijā, gan darbu apjomu 
tāmēs. 
 

5. 
Jautājums: 
      Cik eksemplāros ir jāiesniedz dokumenti? 
 
Atbilde: 
      Piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz  vienā eksemplārā  - „Oriģināls”. 
 
 

 
6. 
 

Jautājums: 
     Vai zibens aizsardzība ir jāierīko tikai projektā paredzētajai piebūvei? 
 
Atbilde: 
     Zibens aizsardzība ir jāierīko tikai projektā paredzētajai piebūvei, jo šobrīd 
esošajai ēkai zibens aizsardzība jau ir. 
 
 

 
7. 

 
Jautājums: 
      Lūdzam precizēt pozīcijas 7.11. un 7.12. darbu apjomu tāmēs. 
 
Atbilde: 
      Nomainīt un izteikt sekojošā redakcijā: 
7.11. Jumta segšana ar krāsotām metāla loksnēm (pēc iespējas līdzīgākām jau 
esošajam jumta segumam). 
 
7.12. Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI elementiem iebūve, krāsa analoģiska 
esošajiem. 


