Atklāts konkurss „Liepājas ielas u Blau aņa ielas pos u reko struk ija Ludzā, Ludzas ovadā”
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
27.03.2015.

JAUTĀJUMS
Dar u daudzu u sarakstā paredzēts esaistītu i erāl ateriālu, frak ija / dre ējošās kārtas iz ūve u
gult es ostipri āju a ar esaistītu i erāl ateriālu ēru u
/ . Tā kā jau ajos sta dartos šāda frak ija
epastāv, u pri ipā etiek ražota u projekta dar i vei a i saskaņā ar Latvijas auto eļu spe ifikā ijā
,
lūdza apstipri āt frak io ēto šķe u / vai / pielietoša u / vietā.
ATBILDE
Tehnisko projektu autoram nav iebildumu, ja ielu rekonstrukcijas laikā nesaistīts i erāl ateriāls (frakcija 20/40)
tiks pārskaņots uz frak io ētā šķe ā 22/45. Piedāvāju a attie īgajās lokālo tā ju pozī ijās lūdza
orādīt,
ka tiks pielietotas frak io ētās šķe as 22/45 frak ijas 0/ 0 vietā.
25.03.2015.
JAUTĀJUMS
Lūdza Pasūtītāju orādīt, kuri ūv ateriāli uzskatā i par galve ajie
ūv ateriālie
Aplie i āju i, saskaņā ar sadaļas Dar a orga izā ija . pu ktu.
Vai ir pietiekami, ja iesniedzam Aplie i āju us par sekojošie
ateriālie :
- asfaltbetons;
- smilts;
i erāli ateriālu aisīju i;
- ģeotekstils;
- ģeorežģis;
- preterozijas paklājs;
- caurtekas.
Ja av pietieka i, lūdza
orādīt ko krētu sarakstu.

u par tie

ies iedza i

ATBILDE
Sastādot piedāvāju u, prete de ta jā orāda i for ā ija par galve ajie
ūv ateriālie , kurus
prete de ts plā o iz a tot ielu reko struk ijā, saskaņā ar atklāta ko kursa oliku a 6. pieliku a Darba
orga izā ija . pu ktu. Prete de ta jāaplie i a šādu ateriālu at ilstī u:
- smilts;
i erālo ateriālu aisīju i;
- ģeotekstils;
- ģeorežģis;
- preterozijas paklājs;
- caurtekas.
Vērša uz a ī u, ka visie piedāvātajie
ūv ateriālie jāat ilst Noliku a u teh isko projektu
prasī ā . Ja plā ots iz a tot ekvivale tus ateriālus, tad ekvivale tu at ilstī u teh iskā projekta prasī ā
jāpierāda ar atsau i orādi uz ateriālu, iekārtu u ko struk iju ražotāju doku e tā iju vai ko pete tas
i stitū ijas izs iegtu aplie i āju u par pār audes rezultātie , kuru pievie o Teh iskaja piedāvāju a .
Pē ūvdar u līgu a oslēgša as Teh iskajās spe ifikā ijās paredzēto ateriālu/ izstrādāju u/ iekārtas
var aizstāt ar itie risi āju ie tikai šādos gadīju os:
- ja šāda epie ieša ī a ir saistīta ar autoruzrauga pa atotu ierosi āju u;
- ja iepirku a pro edūras laikā apstipri āto ateriālu/ izstrādāju u/ iekārtas vairs eražo.
Piedāvāju ā iekļautā ateriāla eat ilstī a teh iskā projekta prasī ā var kļūt par ie eslu piedāvāju a
oraidīša ai.

