„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV
2013/3 ERAF)
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1.

I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” - darbu apjomos nav uzrādīta jumta drošības barjera cilvēkiem un sniega aiztures elementa
uzstādīšana. Lūdzam precizēt dotos darba apjomus?
Atbilde: 30.08.2013. publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi;

2. I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” – darbu apjomos norādīts 1.13 - Jumta pārseguma bēniņos J-01 tips izbūve 165.99m2; 1.14. Jumta seguma J-02 tips izbūve 257.49m2. Bet projektā šie J-01 un J-02 (IT centra) pārseguma tipi nav uzrādīti.
Atbilde: IT centra jumts ir J-03. Spāres dimensija pēc BK. (grafiskā daļa AR tiks izmainīta pēc BK).
3. I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” – darbu apjomos norādīts 1.49 – Ieejas jumtiņa izbūve 46,8 m2; - vai šī pozīcija domāta kā
terases jumts? Kāds seguma veids paredzēts terases jumtam?
Atbilde: Jā. Skatīt AR.1-20 un BK-20.
4. I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” - kurā telpā paredzēta margu montāža esošajām kāpnēm (7,35m; Nr.:1.50 pozīcija)?
Atbilde: kāpnes ir jaunas. Stikla margas ir gan tām, gan ap atriju.
5. I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” darbu apjomu poz. Nr. 1.52 – Margu montāža gaismai pārsegumā – vai šīs margas un margas
ratiņu uzbrauktuvei 2. stāvā paredzēts izgatavot vienoti ar kāpņu margām – stiklotas?
Atbilde: Jā.
6.

I kārta „Informācijas centra (IT centra) jaunbūve” - no kāda materiāla paredzētas papratinātās palodzes?
Atbilde: Lamināts, baltas, 400mm.

7. III kārta „Mācību iestāžu darbnīcas (kadastra Nr.05000052801003) rekonstrukcija un jaunbūve” – darbu apjomu tabulās 1.9. punktā minēts Stiklotās starpsienu sistēmas = 370,76m2; Saskaņā ar AR 3-23 rasējumu V-01 un V-02 apjoms ir 192 m2. Lūdzam precizēt dotos darba
apjomus.

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.
8. II kārta „Viesnīcas (kadastra Nr.05000052801002) rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumi (no 1st. Līdz 5.st)” darbu apjomu pozīcijās
1.40 un 1.41 uzrādītas jumta lūkas Jl-01 -1 gab. Un Jl-02 – 1gab. Jumta plānā uzrādītas 2 gab. – Jl-02 lūkas. Lūdzam precizēt dotos darba
apjomus.
Atbilde: Korekts ir Tehniskajā Projektā uzrādītais apjoms.
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.
9. Starpsienu tipi S-02 un S-03 var nenodrošināt prasīto ugunsizturības klasi EI 60. Vai pretendentu piedāvājumā jāiekļauj projektā un dotajos
apjomus uzrādītais risinājums, vai vadīties atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajiem risinājumiem, lai sasniegtu ugunsdrošības klasi EI 60?
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.
03.09.2013.

