Atbildes par atklāta konkursa nolikumu
(Atklāts konkurss „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas
ielām”, iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF)

1) Jautājums:
Lūdzam konkrēti noradīt Pasūtītajā rezerves apjomu procentos no būvdarbu izmaksu
kopsummas!
Atbilde:
Pasūtītāja rezervei jābūt 5% no būvdarbu izmaksu kopsummas.
2) Jautājums:
Iepazīstoties ar elektroniskā formā pieejamo darbu daudzumu sarakstu, pretendents ir
konstatējis, ka, aizpildot darbu daudzumu sarakstu esošajā redakcijā, nav iespējams korekti
iesniegt cenu piedāvājumu sekojošu iemeslu dēļ.
a) Darbu daudzumu saraksts tiek dublēts, jo ir gan nosacītas lokālās tāmes katram
posmam, gan arī kopsavilkums, kurā vēlreiz tiek uzskaitīti visi lokālajās tāmēs
uzrādītie darbi un to apjomi.
b) Jau minētajā kopsavilkumā darbu apjomi tiek dublēti vēlreiz, jo katram darbu
veidam, kā apjomi ir uzrādīti katram posmam atsevišķi, jau šī kopsavilkuma
ietvaros ir norādīts arī kopējais apjoms pa visu objektu kopumā.
Līdz ar to, pilnībā aizpildot darbu daudzumu sarakstu, būvniecības cena tiek
praktiski trīskāršota.
Lai izvairītos no neskaidrībām piedāvājumu izvērtēšanas gaitā, pretendents rekomendē
Pasūtītājam sagatavot darbu daudzumu sarakstu, kurā netiktu vairākkārtīgi dublēti darbu
apjomi, izvairoties no atsevišķām tāmēm par katru posmu!
3) Jautājums:
Lūdzam no darbu daudzumu saraksta (-iem) - tāmes izslēgt sekojošas neizprotamās sadaļas
vai arī izskaidrot to aizpildīšanas kārtību!
Rasējuma Nr. vai
Proj.Spec.Pielikums
4

Mēra
vienība
5

Darba
daudzums
6

Vienības
cena LVL
7

Kopējā
izmaksa LVL
8

Kopā (tiltam):
Transporta izmaksas
Sociālais nodoklis
Virsizdevumi
Plānotie uzskaitījumi
Kopā mākslīgā būve:

4) Jautājums:
Pasūtītāja sagatavotajās atbildēs Nr. 4 vairākas no atbildēm uz jautājumiem praktiski norāda
uz to, ka ir jāmaina darbu daudzumu saraksts. Lai izvairītos no pārpratumiem piedāvājumu
izvērtēšanas gaitā, ka arī lai cenu piedāvājumi tiktu sagatavoti un iesniegti korekti, lūdzam
koriģēt darbu daudzumu sarakstu!
Atbilde uz 2.,3.,4.jautājumu:

Pievienojam precizētu darbu daudzumu saraksts bez cenas dublēšanās iespējas.
Pretendentam jāsagatavo tāmes par katru posmu atsevišķi. Darbu daudzumu saraksts visam
objektam ir tikai informatīviem nolūkiem un atsevišķi tas nav jāsagatavo. Sīkāk skatīt sadaļu
„Precizēts darbu daudzumu saraksts”. Vienlaikus norādām, ka pretendentam jāsagatavo
„Papildus darbu daudzumu saraksts”, kas atrodams kopā ar nolikuma grozījumiem
www.valka.lv.
5) Jautājums:
Kāda perforācija ir paredzēta drenāžas caurulei?
Atbilde:
Drenāžas caurules perforācija 4 rindās, skat. "projekta specifikācijas" punktu 8.10.2.
6) Jautājums:
Projektā nav atrodami ģeoloģiskās izpētes dati. Lūdzam nodrošināt pretendentus ar šo
informāciju!
Atbilde:
Ģeoloģiskās izpētes dati atainoti garenprofilā - rasējums CD-2-2, vēl pasūtītāja rīcībā ir
ģeoloģiskās izpētes atskaite.
7) Jautājums:
Kāds ir koka žoga betona stabu griezums un paredzamais augstums? Kāds koka posmu
zīmējums jāparedz?
Atbilde:
Izbūvējamā koka žoga posmam ir jābūt pēc iespējas vienādam ar esošā koka žoga
nenojauktajiem posmiem.
8) Jautājums:
Lūdzam precizēt vārtu komplektāciju (automātika, citas opcijas)!
Atbilde:
Metāla sieta žoga vārti, ar rokām veramie, saskaņā ar žoga izgatavotāja specifikācijām.
9) Jautājums:
Kāds acs izmērs jāparedz metāla žogam un kāds stieples diametrs jāparedz?
Atbilde:
Metāla sieta žoga acs izmērā ir kļūda, jābūt 5x5 cm. Metāla sieta žoga stieples d=2.2 mm,
skat. "Projekta specifikācijas" punktu 8.8.2.
Rasējumā CD-4-4 ir kļūda - metāla sieta žoga stabu parametri (arī pamati) atbilstoši
"Projekta specifikācijas" punktam 8.8.2. un 8.8.3.

