
Veikto precizējumu kopsavilkums:Atbilstoši iepriekš publicētam precizējumam par beztranšeju metodes iespējamo papildus pielietojumuun projektu uzraugošo institūciju rekomendācijām ir papildinātas finanšu piedāvājuma veidnes dodotiespēju pretendentiem izvēlēties vienu no piedāvājuma variantiem 1. lotē. Līdz ar to iepriekšējaisprecizējums tiek  atcelts jo spēkā ir šis precizējumu.Pretendentiem ir 1. Lotē Ošu un Draudzības ielu apjomos ir iespēja izvēlēties vienu no piedāvājumuvariantiem:I Sākotnējais  variants (1. variants)- sākotnējā finanšu piedāvājuma versija (Ošu un Draudzības ielās)atbilstoši būvprojektam bez jebkādām izmaiņām. vaiII Variants (2. variants) – Beztranšeju metodes papildus pielietojums Ošu un/vai  Draudzības ielās.Pretendents izvēlas vienu no piedāvājuma variantiem uzņemoties pilnu atbildību par iespējamajiemriskiem un rēķinoties ar to, ka  prasībām atbilstošie pretendenti tiks vērtēti pēc zemākās cenas.Ja Pretendents izvēlas 2. variantu, tad Pretendents rēķinās ar zemāk minēto:Šajā gadījumā paredzēts lielāks apjoms izbūvei ar beztranšeju metodi, bet mazāks ar rakšanas darbumetodi. Izmaiņas metodē konkrētajos posmos  tiks saskaņotas autoruzraudzības kārtībā pirms darbuveikšanas.Beztranšeju metode variantos Nr.2 papildus paredzēta(apzīmējumi atbilstoši būvprojektam):1. Ošu iela  - K-Ošu7 līdz K-Ošu6 un līdz K-Ošu1, kā arī No K- Ošu6 līdz K-Ošu16;2. Draudzības ielā  - K-Ošu1 līdz K-dr1, kā arī pievadu cauruļvadu vadu izbūve uz K1-2.1, K1-4.1, K1-6.1, K1-9.1, K1-10.1, K1-12.1, K1-12.1, K1-14.1, K1-15.1, K1-17.1, K1-21.1 un K1-23.1.Attiecīgi koriģēti rakšanas un asfalta atjaunošanas darbu apjomi veicot zemāk minētos pieņēmumus: Akas D1000-1500mm izbūve  - Rakšanas darbu laukums zem seguma slāņa – 6.5m2, segumaatjaunošanas laukums – 14m2. Akas 400 – 560mm izbūve  - Rakšanas darbu laukums 2.5m2, seguma atjaunošanas laukums –6.5 m2. Gan Draudzības ielā gan Ošu ielā paredzēti papildus 20 m2 asfalta seguma atjaunošanas darbubeztranšeju metodes tehnoloģiskajām vajadzībām. Virsējās asfalta kārtas seguma atjaunošanas nosacījumi, atbilstoši iepirkuma nosacījumiem  -garantētais apmaksātais  apjoms atbilstošs apakšējā seguma atjaunošanas apjomam. Papildusapjoms izmantojams ar Pasūtītāja atsevišķu akceptu atbilstoši tā finanšu iespējām.Ar beztranšeju metodi izbūvētie cauruļvadi tiks apmaksāti atbilstoši to faktiskajam apjomam jebizbūvētajam garumam neņemot vērā izbūvei nepieciešamos tehnoloģiskos atgriezumu apjomu. TāpatPretendentam izvēloties šo metodi jāuzņemas pilna atbildība par rezultātu un nepieciešamības gadījumājāveic defektu remonts izmantojot rakšanas darbus ar tai sekojošu pilnu seguma atjaunošanunepieciešamajā apjomā.  Par defektu labošanu speciāla samaksa netiek paredzēta. Un visi riski jāiekļaujesošajās finanšu tabulu pozīcijās.Ņemot vērā iepriekš minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 06.03.2019. 




