1. JAUTĀJUMS:
Apdares darbos ir paredzētas tādas pozīcijas kā grīdu ieklāšana ar linoleju, sienu un
grīdu apdare ar flīzēm. Lūdzam norādīt kādas ir prasības pielietojamiem
materiāliem.
ATBILDE:
1. Linoleju paredzēt ar nodilumizturības klasi ne zemāku par 33.
2. Konstatēta drukas kļūda, pašsaprotami, Sanmezglu grīdām ir jāparedz akmens
masas grīdas flīzes (biezums 7-8mm) uz elastīgās flīžu līmes. Krāsu, veidu un lielumu
saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar pasūtītāju un projektētāju.
3. Sienu apdarei izmantot keramiskās flīzes, to krāsu, veidu un lielumu saskaņojot
autoruzraudzības kārtībā ar pasūtītāju.
2. JAUTĀJUMS:
1) Nolikuma punktā 13.4. ir prasība
"Pretendents līguma izpildē piesaista ēku būvdarbu vadīšanā sertificētu atbildīgo
būvdarbu vadītāju, kas piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012.,
un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvis pieredzi vismaz vienā objektā publiskās ēkas (ar apbūves platību vismaz 148 m2) jaunbūvē vai pārbūvē (līdz
01.10.2014. rekonstrukcija)."
13.4.1. punktā (iesniedzamā informācija) ir šāds apraksts: "Pretendenta piedāvātā
ceļu būvdarbu vadīšanā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja CV un informāciju
par objektiem, kas raksturo (Pielikums Nr.4).16.4.2. Pretendents iesniedz speciālista
kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta u.c.) kopija, ja informācija par
speciālista sertifikātu nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā.
Lūdzam paskaidrot vai Līguma izpildei ir jānodrošina ēku būvdarbu vadītājs, vai
ceļu būvdarbu vadītājs.
ATBILDE:
Nolikumā ieviesusies drukas kļūda - līguma izpildei jānodrošina ēku būvdarbu
vadītājs.
3. JAUTĀJUMS:
"Vispārceltnieciskie darbi" - pozīcijā Nr. 12 ir darbu un materiālu apjoms:
12

Akmens vates ieklāšana bēniņos

m2

123,40

Akmens vate 200mm

m2

123,40

Lūdzam precizēt, kāda vate ir domāta, vai ir iespējams iestrādāt beramo vati un
kādas būtu prasības materiālam.
ATBILDE:
1. 2.stāva pārseguma siltināšanai izmantot akmens vati ar siltumcaurlaidības koef.
vismaz 0,036W/mK. Iesakām izmantot akmens vati loksnēs. Vēršam Jūsu uzmanību
uz to, ka akmens vati ir jāieklāj uz esošā izdedžu siltinājuma slāņa.

4. JAUTĀJUMS:
"Vispārceltnieciskie darbi" - pozīcijā Nr. 35 ir darbu un materiālu apjoms:
35

Koka grīdu sagatavošana linoleja ieklāšanai

m2

17,70

Lūdzam precizēt kāda sagatavošana šeit ir domāta - pašizlīdzinošās masas slānis
(biezums?), OSB ieklāšana vai kas cits.
ATBILDE:
Esošās koka grīdas krāsas notīrīšana, nepieciešamības gadījumā dēļu līdzināšana
(ēvelēšana), spraugu aizpildīšana (špaktelēšana). Vispārīgi - zem linoleja ir jāpanāk
līdzenu, plakanu un bez spraugām esošo koka dēļu grīdu.

5. JAUTĀJUMS:
"Vispārceltnieciskie darbi" - pozīcijā Nr. 36 ir darbu un materiālu apjoms:
36

Linoleja ieklāšana

m2

37,80

Vai, ņemot vērā iepriekšējo pozīciju Nr.35, kur ir paredzēta grīdas sagatavošana
zem linoleja seguma - 17.7m2, pareizi secinam, ka atlikušā platībā 20.1m2 linolejs
tiks ieklāts uz vecā grīdas seguma bez tā sagatavošanas?
ATBILDE:
Kopējā linoleja ieklāšanas platība - 37,8m2. No tiem: uz koka grīdām 17,7m2 , uz
jaunām betona grīdām 20,1m2. Linoleja ieklāšanu paredzēt saskaņā ar ražotāja
rekomendācijām, t.i. linoleju ieklāt uz līmes, šuves sakausēt.
6. JAUTĀJUMS:
3) Būvdarbu apjomos Nr. 1 ir paredzēta sadaļa "Demontāžas darbi ēkā". Nekur nav
paredzēta būvgružu izvešana no objekta. Tāpat, apsekojot objektu, secinājam, ka
darbu izpildei ir jāiztīra bēniņi no būvgružiem, kas arī nav paredzēts būvdarbu
apjomos.
Lūdzam precizēt, kurā pozīcijā ir iekļaujami šie darbi, vai Pasūtītājs tos izvedīs
patstāvīgi.
ATBILDE:
Katras lokālās tāmes beigās ir pozīcija materiālu un būvgružu transportēšanai, kurās
ir jāietver arī būvgružu utilizācijas izmaksas. Tai pat laikā, azbestu saturošu jumta
seguma lokšņu utilizācijas izmaksas, kas skaitās bīstams atkritums, ir jāiekļauj lokālās
tāmes Nr.6 pozīcijā Nr.1.

