
   

     
 

 

„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV 

2013/3 ERAF) 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

 

 

Ārējie tīkli. I kārta 

 

1. Darbu apjomos Nr. 2 „Ūdensvads un Kanalizācija ārējie tīkli” 2.16. p. „Kanalizācijas dzelzbetona aka DN1000” = 12 gab.  

 Varbūt tā ir demontāža kā ŪKT-13 specifikācijā? Lūdzam koriģēt 2.16. p. darbu apjomos, norādot darbu.  

Atbilde: Jā, tā tika domāta kā demontāža.  

 

2. Darbu apjomos Nr. 2 pie K-2 kanalizācijas likšanas nav pozīcijas „Smilts pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada”, kura pie 

smilšu pabēruma biezuma 0,3 + 0,15 = 0,45 m sastāda 447 m
3
.  

Lūdzam iekļaut darbu apjomos 3. sadaļā „Kanalizācija K-2” pozīciju „Smilts pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada” = 447 m
3
. 

 

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai 

latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu 

izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., 

ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās 

minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai 

šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 



pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar 

līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, 

izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un 

būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas 

izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir 

minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu 

ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu 

apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu 

„Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus 

darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 

Viesnīca. III kārta  

 

1. Darbu apjomos Nr. 1-1  1.11. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-02 izbūve W112 150mm (AR.5-01)” un 1.12. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-

03 izbūve W628 veids B 125mm (AR.5-01)” ir atsauce uz AR 5-01. Šāda rasējuma projektā nav. 

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt S-02 un S-03 sienu apjomu, un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.  

Atbilde: Sienu eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26. 

 

2. Darbu apjomos 1.12. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-03 izbūve W628 veids B 125mm (AR.5-01)” = 699,84 m
2     

 b = 125 mm, projektā AR 2-

26 „S-03 – Šahtsienas” b = 125 mm mezglā, bet mezgla aprakstā b = 100 mm.  

Lūdzam novērst neatbilstību un precizēt, kādu starpsienas biezumu ņemt par pamatu cenas noteikšanai.  

Atbilde: Starpsienas biezums tiek noteikts pēc AR.2-26 b=100mm. 

 

Sadaļa „Grīdas”  



3. 1.16. p. „Grīdas pamatnes izbūve tips G-01 (AR.5-01)”, 1.17. p. „Grīdas pamatnes izbūve tips G-02  (AR.5-01)” ir atsauce uz  AR 5-01, bet šāda 

rasējuma projektā nav.  

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt G-01 un G-02 grīdu apjomu, un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.  

Atbilde: Grīdu  eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26. 

 

4. Projektā AR 2-26 grīdas tips G-01, pīrāgā ir norādīts „Ekstrudēts putupolistirols” = 50 mm.  

Lūdzam norādīt marku un tehniskos raksturojumus.  

Atbilde: Der jebkurš ekstrudētais putupolistirols, kurš spēj nodrošināt siltumizolāciju un slodzi. Piemēram, Styrofoam 250. 

 

5. Projektā AR 2-26 grīdas tips G-02, pīrāgā ir norādīta „Skaņas izolācija PAROC ROS 30” =  

30 mm. Saskaņā ar firmas PAROC  katalogu, šāda vate ir paredzēta kā „Lēzeno jumtu plāksnes” un plākšņu biezums sākas no 50 mm.  

Lūdzam risināt šo neatbilstību un norādīt PAROC marku grīdām.  

Atbilde: Paroc ROS 30 vietā ņemt Paroc SSB vai jebkuru citu cieto akmens vati attiecīgajā biezumā un ar parametriem, kas nodrošina skaņas izolāciju 

starp stāviem. Biezumu palielināt nav ieteicams, esošo zemo griestu dēļ. 

 

Sadaļa „Jumti”  

6.  1.19. p. „Jumta pārseguma bēniņos J-01 tips izbūve (AR.5-01)” un 1.20. p. „Jumta seguma J-02 tips izbūve (AR.5-01)” ir atsauce uz AR 5-01, šāda 

rasējuma projektā nav.  

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt J-01, J-02 jumta seguma apjomu un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.  

Atbilde: Jumtu  eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26. 

 



7. Projektā AR 2-14 (Jumta plāns), AR 2-15, AR 2-16 (Fasādes) ir norādīts Jumta segums  „Valcprofils”, bet AR 2-26 J-02 „Jumta segums Ruukki 

Clasic”.  

Lūdzam risināt šo neatbilstību. Ko ņemt par pamatu?  

Atbilde: Jumta segums – Ruukki Clasic, skatīt AR.2-26 

 

Sadaļa „Logi un durvis” 

8. Darbu apjomos Nr. 1-1  1.54.p. „Logu ailu apdare” un 1.55. p. „Durvju ailu apdare” ir doti metros. Izsniegtajos rasējumos AR 2-08, AR 2-09, AR 2-

10, AR 2-11, AR 2-12 logi un ārdurvis ir attēloti ārējo sienu siltinātājā, un nav ārējo ailsānu.  

Lai pareizi novērtētu ailsānu apdares apjomu, kā arī iekšējo palodžu un ārējo lāseņu apdares apjomu, lūdzam izsniegt pareizus logu un ārdurvju 

uzstādīšanas mezglus. Kā arī palodžu izmēru un materiālu; iekšējo ailsānu apdare ar apmetumu vai reģipsi, reģipsis pa karkasu vai uz līmes?  

Atbilde: Skatīt lapu AR.2-29. 

 

Sadaļa „Fasādes”  

9. Sadaļā „Fasādes” nav ārējo logu un durvju ailsānu siltināšanas un apdares, jo 1.59. p. „Dekoratīvais fasādes apmetums uz sieta un akmens vates 

siltinājumu 150mm” = 1350,96 m
2
 ir tīrās fasādes apdare.  

Lūdzam izsniegt risinājumu par siltinātāja biezumu un marku, kā arī veikt grozījumus darbu apjomos, norādot ailsānu apdares apjomu.  

Atbilde: Skatīt lapu AR.2-29. 

 

10. 1.60. p. „Fasāžu plākšņu apdare - Swisspearl XPRESSIVE Dark Grey 8220, 8mm” = 7,56 m
2
 nav ņemta vērā siltināšana, bet projektā AR 2-08  S-

01 ārējās sienas tiek siltinātas ar minerālvati, pēc tam tiek apdarinātas ar „Fasāžu plāksnēm Swisspearl XPRESSIVE Light Grey” 8 mm pa metāla 

karkasu  

 a. Lūdzam risināt darbu apjomu un projekta neatbilstību, un iekļaut siltumizolācijas darbus zem apdares plāksnēm.  



 b. Lūdzam izsniegt fasādes izpildes konstruktīvo mezglu ar plākšņu apdari pa metāla karkasu, jo šādu apdares plākšņu likšanas tehnoloģija no 

ražotāja paredz koka karkasu ar siltināšanu un tvaika izolāciju.  

Atbilde: Fasāžu apdarei izmantot standarta Swisspearl piedāvātos risinājumus.  

Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma 

„Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas 

vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī 

visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu 

pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto 

darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs 

piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar 

līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, 

izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un 

būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas 

izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir 

minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu 

ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu 

apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu 

„Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus 

darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 

11. 1.61. p. „Cokola apmetums ar polistirola siltumizolāciju 100mm” = 32,92 m
2
, projektā nekur nav norādīta siltinātāja marka, nav nekāda cokola 

siltināšanas mezgla.  

 Lūdzam izsniegt siltinātāja marku un cokola siltināšanas mezglu.  

Atbilde: Styrofoam 250 vai analogs materiāls. 

 

12. Lūdzam izsniegt pīrāgu zem aizsargapmales un betona marku, lai pareizi izcenotu  

1.62. p. „Betona apmales izbūve ap ēku 70mm”.  



Atbilde: Apmales gar ēkām ar visiem nepieciešamiem raksturojumiem skatīt Pielikumā (marka TIS, lapa 10-1). 

 

13. Ēkas augstums ir +17,01, fasādes apdares augstums ir +14,89, bet nav sastatņu fasādes apdarei.  

Lūdzam veikt grozījumus un iekļaut sadaļā „Fasādes” sastatņu uzstādīšanu un demontāžu.  

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai 

latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu 

izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., 

ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās 

minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai 

šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar 

līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, 

izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un 

būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas 

izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir 

minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu 

ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu 

apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu 

„Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus 

darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 

Sadaļa „Citi darbi” 

14. 1.65. p. „Jumtiņa virs ieejas izbūve no rūdīta stikla (komplekts) uz metāla karkasa” = 32,43 m
2
. 

Lūdzam izsniegt ieejas jumtiņu konstrukciju ar materiālu specifikāciju, lai pareizi izcenotu šo pozīciju.  

Atbilde: Skatīt izmainīto lapu AR.2-28 

 



15. 1.68.p . „Cinkota metāla kājslauķa montāža” = 2 gab.  

Kāds ir režģa izmērs vai marka?  

Atbilde: Cinkotas metāla restes ar acs izmērs 30x10mm (сinkojums saskaņā ar DIN 50976).  

 

16. 1.69. p. „Alumīnija kasešu kājslauķa montāža” = 2 gab.  

Kāds ir režģa izmērs vai marka?  

Atbilde: Tika domāta Special alumīnija kasešu tipa konstrukcija. Kājslauķu sistēmas augstums ir 22 mm. Lai to iegremdētu virsmā tiek lietots 25 mm 

augsts iegremdējamais alumīnija rāmis, ja ir nepieciešams tad kājslauķi var instalēt uz grīdas virsmas izmantojot alumīnija uzejas rampas. Kājslauķa 

profili tiek savienoti ar 2,3 mm biezu nerūsējošā tērauda trosi , kuras gali tiek alvoti labākai fiksācijai ar fiksējošiem elementiem. Kājslauķa apakšā 

tiek iestrādāts gumijas profils skaņas izolācijai un neslīdēšanas efekta panākšanai.  

 

Arodskola. I mācību korpusa rekonstrukcija. I kārta 

1. Darbu apjomos Nr. 1-1  24. – 27. p. ir pasažieru lifta ierīkošana, bet projektā tas nav nekur apzīmēts.  

 Lai pareizi novērtētu šīs pozīcijas, lūdzam izsniegt:  

1. lifta šahtas konstruktīvos rasējumus;  

2. pasažieru lifta tipu, celtspēju, apstāšanās vietu skaitu un citus tehniskos raksturojumus;  

3. visus ar lifta ierīkošanu esošajā ēkā saistītus darbus.  

Atbilde: Pasažieru lifta ierīkošanu un tā raskturojumu skatīt AR-5 lapā.   

 

2. Projektā AR-5 Piezīmēs 7. p. ir norādīts Invalīdu pacēlājs CIBES „A5000”, izplatītājs „Tehnover” – komplektēt ar ugunsdrošām durvīm vertikālā 

darbības tipa, bet darbu apjomos ir norādīts Pacelājs personām ar kustības traucējumiem Jolly Standard (vai analogs), izplatītājs „Tehnover”, bet tas ir 

mobilais pacēlājs ar pavisam citu darbības principu.  

Lūdzam risināt šo neatbilstību.  



Atbilde: Par pareizo lūdzam uzskatīt projekta AR-5 lapas, 7. piezīmes skaidrojumu – „Invalīdu pacēlājs CIBES "A 5000" izplatītājs " Tehnover" 

komplektēt ar ugunsdrošām durvīm”.  

 

 

13.09.2013. 

 

 


