ATKLĀTS KONKURSS
„Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
būvniecība”
Iepirkuma Id.Nr. VND 2018/15K/ERAF

Jautājumi un atbildes
1.Jautājums:
Projekta
Nr.p.k. daļa

1

ELT

Jautājums
Projekta ELT sadaļā (sējuma Nr.7, daļas nosaukums: Inženierrisinājumu daļa. Iekšējā
elektroapgāde. ; Marka: AVK (Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana) (Pasūtītājs:
SIA "Geo Consultants" Projektētājs: SIA "POTONS 2") izstrādāta projekta daļas
dokumentācija objektam: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu, saskaņā ar AS "Sadales tīkls"
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.114032171.
Projekta sadaļā risināta
ārējo ELT tīklu pārbūve/jaunu tīklu izbūve, ieskaitot transformatoru apakšstacijas
zemsprieguma kopnes rekonstrukciju. Visi darbi veicami AS Sadales tīkls īpašumā vai
lietošanā esošajā daļā. Projekta sadaļā (sējums Nr.1, daļas nosaukums: Vispārīgā
sadaļa. Arhitektūras daļa.) pievienoti AS "Sadales tīkls" un Valkas novada domes
"Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi" (77-78 lpp), kur punktā Nr.9
minēts: "Pēc tam, kad SISTĒMAS OPERATORS ir saņēmis pilnībā precizētu būvprojektu
un paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti vai būvatļauju, atbilstoši šīs
Vienošanās 6.punktam, SISTĒMAS OPERATORS uzsāk pretendentu atlases procedūru
pieslēguma būvdarbu izpildei." Vienošanās punktā Nr.11 minēts: "Pēc pieslēguma
elektroietaises būvkomersanta noteikšanas SISTĒMAS OPERATORS rakstveidā informē
SISTĒMAS LIETOTĀJU (Valkas novada dome) par izvēlēto pieslēguma elektroietaises
būvkomersantu un nosūta Pieslēguma līgumu, kurā nosaka arī pieslēguma maksu,
pieslēguma maksas samaksas termiņus un pieslēguma izbūves termiņus, ņemot vērā
izvēlētā būvkomersanta iesniegto piedāvājumu." Iepriekšminētie punkti nosaka to, ka
projekta ELT daļas izbūves darbu veikšanai pretendentu atlasi un līguma slēgšanu ar
Pasūtītāju veic AS "Sadales tīkls".
JAUTĀJUMS: Lūdzam precizēt Būvniecības koptāmi, no kopējo darbu apjomiem
izslēdzot : "Lokālā tāme Nr. 3-1 , Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no1f uz 3f sistēmu", jo
minēto darbu izpildei līgumu par ārējo ELT tīklu izbūvi slēdz Pasūtītājs -Valkas novada
dome ar AS "Sadales tīkls".

Atbilde:
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka ELT (Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no1f uz 3f sistēmu") sadaļas
darbu veikšanai, būs nepieciešams slēgt sadarbības līgumu ar AS "Sadales tīkls". Šīs izmaksas ir
jāievērtē pretendenta piedāvājumā.
2. Jautājums
Ūdensvads Ū2
1. nav sadaļas par ūdensvada iebūvi
Tranšeju rakšana ar ekskavatoru
Pamatnes izlīdzināšana ar rokām
Tranšejas sienas nostiprināšana ar veidņiem
Aizbēršana ar vidējo rupja smilts ar blietēšanu pa kārtām( pamatne 0.15m + virs caurulei 0.2m

Aizbēršana ar vietējo grunti ar blietēšanu pa kārtām
Liekā grunts izvēšana uz izgāztuvi
Atbilde: skat p.2.1; 2.2
2.Sadaļā pārējie darbi (iepriekš bija rezervuārs, pārējie darbi)
nav
Rezervuāra 17.1x8.7x4.2H - Skat. BK daļu
Vai rezervuārs nav jābūvē?
Atbilde: Skat BK daļu (visi apjomi un materiāli ir tur)

3.Jautājums:

Nr.p.k.

Sadaļa

Jautājums

1

AR

Lūdzu precizēt vārtu pacelšanas mehānismu, ar automātiku vai
ķēdes reduktoru?

Atbilde:
Vārtus paredzēt ar ķēdes reduktoru vai ekvivalentu manuālu atvēršanas / pacelšanas mehānismu.

