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Bauskā, 2019. gada 25. novembris.  

 

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu: 

 

Pretendenta jautājums Nr.1  - 1.Par kanalizācijas caurules izmēriem 

Iepirkuma nolikuma pielikuma “FIN_PIED_veidne_15102019ABV1” tāmes veidnes “Lote 1_3 OŠU 

IELA no akas K-Ošu-1 līdz K-Mē-4 (ieskaitot)” darbu pozīcijās no Nr.8 līdz Nr.11 ir paredzēta gludsienu 

pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 DN/OD 200mm (vai OD 225mm) izbūve tranšejā. 

 

Pēc sniegtās informācijas Ieinteresētais piegādātājs saprot, ka caurules izmērs (diametrs) var tikt 

precizēts būvniecības laikā. Konsultējoties ar materiālu piegādātājiem tika noskaidrots, ka gludsienu 

pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 DN/OD 225mm netiek ražota. 

 

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt tāmes 

veidnes “Lote 1_3 OŠU IELA no akas K-Ošu-1 līdz K-Mē-4 (ieskaitot)” darbu pozīcijās no Nr.8 līdz 

Nr.11 paredzētās gludsienu pašteces kanalizācijas caurules izmēru (diametru). 

 

Atbilde:  

Iepirkumu komisija ir izvērtējusi uzdoto jautājumu un sniedz atbildi uz jautājumu -  iepirkuma 

dokumentācijā izmaiņas netiek veiktas.  

 

Papildus norādām, ka pretendenti var izvēlēties arī ekvivalentus cauruļvadu ražotājus, t.sk cauruļvadu 

materiālus. Cauruļvadu tirgū situācijas mēdz būt dažādas un  pretendentiem mēdz būt dažādas iespējas 

iegādāties dažādus cauruļvadus no dažādiem ražotājiem. Tādejādi  visi cauruļvadi, kuri atbildīs tehniskās 

specifikācijas, būvprojekta un/vai piedāvājuma veidņu  noteikumiem un būs konkrēti  iekļauti 

pretendenta piedāvājumā(tehniskajā piedāvājumā) tiks uzskatīti par atbilstošiem. Tādejādi pasūtītājs 

neprasīs to nomaiņu, ja cauruļvadi atbildīsi iepirkuma prasībām.   

 

 

Pretendenta jautājums Nr.2   - 2.Par kanalizācijas sistēmas TV inspekcijas mērvienību un apjomu 

tāmes veidnē 

 

Iepirkuma nolikuma pielikuma “FIN_PIED_veidne_15102019ABV1” tāmes veidnes “Lote 1_2 

LAUKU IELA no akas K-Lau-1 līdz K-Dr-17 (neieskaitot) un K-Lau-19 līdz K-Dr-3 (neieskaitot)” 

darbu pozīcijā Nr.45 ir paredzēts izcenot kanalizācijas sistēmas TV inspekciju, atskaites, grafikus, t.sk. 

ar to saistītos darbus ar mērvienību “507” un apjomu “0,06”. 

 

Ieinteresētais piegādātājs saprot, ka pozīcijas Nr.45 mērvienībā un apjomā ir ieviesusies drukas kļūda. 

 

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt tāmes 

veidnes “Lote 1_2 LAUKU IELA no akas K-Lau-1 līdz K-Dr-17 (neieskaitot) un K-Lau-19 līdz K-Dr-

3 (neieskaitot)” darbu pozīcijas Nr.45 mērvienību un apjomu. 
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Atbilde:  

 

Iepirkumu komisija ir izvērtējusi uzdoto jautājumu un precizē konkrēti jautājumā norādīto pozīciju “Lote 

1_2 LAUKU IELA no akas K-Lau-1 līdz K-Dr-17 (neieskaitot) un K-Lau-19 līdz K-Dr-3 (neieskaitot)” 

darbu pozīcijā Nr.45:  

 

 Mērvienība konkrētajā pozīcijā ir  - m (metri)  

 Konkrētās pozīcijas apjoms ir  507, jeb kopā 507m.  

 

Precizējuma pozīcijas  izskats tabulas veidā pēc precizēšanas:  
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Piezīme: ……. -  citas tabulas pozīcijas veidnē, kuras netiek mainītas.   

 

Pie iepirkumā pieejamajiem dokumentiem pievienota precizēta iepirkumu veidne, kurā precizēta 

konkrētā pozīcija.   

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

Arnis Birzmalis 

 

 


