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Iepirkuma procedūra
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un
“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
Alūksnē
2018. gada 6. aprīlī
Ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi un pasūtītājs sniedz atbildes uz tiem:
1. Jautājums: Finanšu piedāvājuma tāmes darba devēja sociālais nodoklis norādīts
23,59%, kas nav atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, tagad ir – 24,09%.
Lūdzam precizēt.
Atbilde: Finanšu piedāvājuma tāmēs darba devēja sociālais nodoklis ir norādīts
nepareizs. Pretendentam finanšu piedāvājuma tāmēs darba devēja sociālais
nodoklis atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ir jābūt 24,09%.
2. Jautājums: lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka ar iepirkuma procedūras nolikuma
punktos 9.3.3.5. un 9.3.3.9. punktos norādīto – sertificēto darba drošības
speciālists – ir domāts un par atbilstošu tiks uzskatīts darba aizsardzības
koordinators saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”?
Atbilde: Jā, apstiprinām, ka ar darba drošības speciālistu domāts darba
aizsardzības koordinators MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības,
veicot būvdarbus” izpratnē.
3. Jautājums: ieinteresētais piegādātājs izskatot Konkursa nolikuma C pielikumu –
“Iepirkuma līguma projekts” lūdz Komisiju precizēt Iepirkuma līguma projekta
13.5. punktu, kurā ir ietverta atsauce uz Iepirkuma līguma projektā
neeksistējošiem punktiem.
Atbilde: Iepirkuma C pielikumā “Iepirkuma līguma projekts” ir ieviesusies
drukas kļūda. Iepirkuma līguma projekta 13.5 punkts izsakāms sekojošā
redakcijā “Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 15.5.1.-15.5.3.punktā

minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā
no Līguma summas.”
4. Jautājums: ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju veikt izmaiņas Konkursa
nolikuma C pielikuma – “Iepirkuma līguma projekts” pielikumā – Līguma
izpildes garantija. Līguma izpildes garantijas veidne, nosaka ka tās darbības
laiks ir 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu termiņa
nevis, ka tās darbības laiks ir 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika, kas
būtu saprotami un loģiski, jo šā brīža noteikumu redakcijā līguma izpildes un
garantijas laika garantijas laiki dublējas, kas pēc būtības nav nepieciešams.
Lūdzam veikt izmaiņas: Līguma izpildes garantijas veidnes atsaucei būtu jābūt
– datums 70 dienas pēc paredzētā Darba izpildes laika.
Atbilde: C pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” pielikumā Līguma izpildes
garantijas 4. pielikuma veidnes atsauce Nr.9 netiks mainīta, jo defektu
novēršana garantijas laikā izriet no saistībām, kuras izpildītājs uzņēmies ar
līgumu, līdz ar to ir saistīta ar līguma izpildi.
5. Jautājums: izpētot tehnisko dokumentāciju ūdensapgādes tīklu paplašināšanas
sadaļā, Merķeļu, Gulbenes un K. Barona ielās konstatējām neprecizitātes tāmes
pozīcijā “Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz
5 km uz pasūtītāja atbērtni)”, pasūtītāja pievienotajos darbu apjomos šajās
pozīcijas kā mērvienība ir norādīti m3, taču norādītie apjomi atbilst m2. Lūdzam
Jūs precizēt mērvienību vai darbu apjomus?
Atbilde: Paskaidrojam un precizējam, ka:
Lokālā tāme Nr.11 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa
ielā (1.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5 un Nr.13 tehniska kļūda m3 norādītie
apjomi izcenojami kā m2. t.i. 569 m2 un 86 m2;
b) Lokālā tāme Nr.31 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes
ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5 tehniska kļūda m3 norādītie apjomi
izcenojami kā m2.,t.i. 477 m2;
c) Lokāla tāme Nr.32 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr.
Barona ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.7 tehniska kļūda m3 norādītie
apjomi izcenojami kā m2. t.i. 152 m2.
a)

6. Jautājums: vai pretendentam saskaņā ar nolikuma punktu 10.2.1. a apakšpunktu
ir jāiesniedz izziņa no soda reģistra?
Atbilde: atbilstoši nolikuma 10.2.1. a apakšpunkta prasībām, pretendentam nav
jāiesniedz izziņa no soda reģistra.
7. Jautājums: Lūdzam precizēt zemes darbu apjomus ūdensapgādes un
kanalizācijas izbūves darbos, jo izrokamās kubatūras apjomi ir lielāki nekā
paredzētais grunts, smilts, seguma konstrukcijas apjoms tranšejas aizbēršanai
un atjaunošanai. Kā piemēram “Lokālā tāme Nr.4-1; Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4. Kārta)”

Nr.p.k.

Būvdarbu nosaukums

Mērvienība

Apjoms

m3

1611

m3

288

2

Esošās izraktās grunts transportēšana uz
Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā)

3

Grunts transportēšana no atbērtnes
būvobjektu tranšejas aizbēršanai

4

Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti
(grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa
slāņiem un ar to saistītie darbi

m3

288

15

Smilts
pamatnes
cauruļvadiem, h=15 cm

m3

11

16

Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm

m3

34

6

Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma
atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma
Tips 3

m3

815

8

Asfalta seguma h-14cm ar pamatni
atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu
ŪKT-33, seguma Tips 1

m2

49

ierīkošana

uz

zem

Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu
ŪKT-33, seguma Tips 3 – kopējais konstrukcijas biezums ir 63 cm (0,63 m).
Tātad kopējais seguma konstrukcijas tilpums ir 815 x 0,63 = 513,5 m3.
Asfalta seguma h-14 cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā
saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 – kopējais konstrukcijas biezums ir 74
cm (0,74 m). Tātad kopējais seguma konstrukcijas tilpums ir 36.2 m3.
Kopējā tilpuma bilance (starpība starp izrakto kubatūru un kopējo
paredzēto beramo materiālu kubatūru tranšejas aizbēršanai un seguma
atjaunošanai):
1611- (288+288+11+34+ (815x0,63)+(49x0,74))=1611-1170,7=440,3
m3.
Tātad trūkst apjomu kādā/s no pozīcijām Nr.p.k. 3; 4; 15; 16; 6; 8.
Šāda pati situācija ir arī citās gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas
lokālajās tāmēs.
Atbilde: Informējam, ka iepirkuma preambulās minēts: Izvedamās un
nomaināmās grunts apjoms var tikt precizēts būvdarbu laikā, pamata
nosacījums nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaņā ar projekta
risinājumiem un novērst grunts vai ielas seguma iesēdumus. Darbu apjomos
norādītais izrokamās un atgriežamās grunts apjoms ir orientējošs un ir jāprecizē
uz vietas būvdarbu laikā.
Pretendenta jautājumā izvilktās pozīcijas no tāmes Nr.4-1 „Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta) un pievienotais aprēķins nav
precīzs, tā kā nav izvēlētas pareizi saskaitāmās pozīcijas, izvilktajā pozīcijā 15.
un 16. minētie lielumi ir no Māju pievadiem paredzētajiem apjomiem.

8. Jautājums: Lokālā tāme Nr.3-3 “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē,
Pilsētas bulvārī (3. Kārta)”.
Lūdzam precizēt darbu apjomus pie maģistrālo ūdensapgādes tīklu
izbūves, jo paredzēts, ka tranšeja jārok 4,5 m (pozīcija Nr.p.k.1) un jāizrok 11
m3 (pozīcija Nr.p.k.2) grunts, taču maģistrālās ūdensapgādes caurules PE100
RC SDR17 OD/ID 110/96,8 mm PN10 atklātā tranšejā izbūvē kopā 206,5 m
(pozīcijas Nr. p.k. 1 un 2).
Atbilde: Lokālā Tam Nr.3-3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē,
Pilsētas bulvārī (3.Kārta).
Darbu apjomos pozīcijas pie caurulēm p. 1 un p.2 labojams un izcenojamās kā
caurdūrums, kā norādīts projekta ģenerālplānos un ŪKT daļas specifikācijās.

1

Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17,
OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni
izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m ar beztranšejas
metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres
un ar caurdūrumu saistītie darbi

m

97,00

2

Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17,
OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni
izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m ar beztranšejas
metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres
un ar caurdūrumu saistītie darbi

m

109,50

9. Jautājums: Lūdzu paskaidrot iepirkuma procedūras ID Nr. RUPE-02/2018
nolikuma 7.1. punktu. Par iepirkuma priekšmeta 1.daļu jāsniedz 10000 EUR
liels piedāvājuma nodrošinājums. Cik liels piedāvājuma nodrošinājums
nepieciešams par otro iepirkuma daļu - 8000EUR vai 10000EUR. Ar cipariem
ir norādīti 8000, bet ar vārdiem desmit tūkstoši euro.
Atbilde: Nolikumā ir radusies drukas kļūda. Par otro iepirkuma daļu ir
nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro)
apmērā.
10. Jautājums: Ū1 – visās tāmēs.
“Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā” sadaļā nav iekļautas pozīcijas:
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem,
h=15 cm

m3

Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm

m3

Tāmē iekļautais smilts pamatnes ierīkošanas un apbēruma apjoms ir
paredzēts tikai māju pievadiem.
Lūdzu precizējiet, kurā pozīcijā iekļaut smilts izmaksas?

Atbilde: Ūdensvada maģistrālo tīklu izbūvē tiek pielietotas caurules ūdensvada
caurule PE100 tipa RC, saskaņā ar cauruļu ražotāja sniegto informāciju
caurules ir iespējamas izbūvēt atklātās tranšejās bez pabēruma un apbēruma
atbilstoši LVS EN1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327,

LVS 421, LVS 418 (neattiecas uz pieberamo grunti ap cauruli), attiecīgi smilts
pabērums un apbērums netiek paredzēts. Savukārt pievadiem tiek paredzētas
caurules PE100, PN16, SDR11 ar smilts pabērumu un apbērumu.
11. Jautājums: Tāme nr.1-1 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa
ielā (1.kārta).
5

Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas
platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja
atbērtni)

m3

569,0

6

Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā
saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5

m2

569,0

13

Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas
platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja
atbērtni)

m3

86,0

14

Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā
saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5

m2

86,00

Lūdzu precizējiet, vai tiešām asfalta segums jānomaina pret grants?
Atbilde: Merķeļa ielā plānots ielas seguma atjaunošanas projekts, līdz ar to
asfalta segums tiks atjaunots cita projekta ietvaros. Šī projekta ietvaros
tranšejas platumā asfalts atjaunojams ar projektā norādīto grants segumu.

