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Atbildes

21.11.2016.
Atklātā konkursa nolikuma .pielikumā Tehniskās
B”vdarbu apjomos ir pieļauta drukas kļ”da. Šajā gadījumā ir
specifikācijas Odu ielas pārbūves būvdarbu apjomi” un
jāvadās pēc rasējumos dotās konstrukcijas. Pozīcijai pareizi
b”vprojektam pievienotajā dokumentā
b”tu jāb”t – Karsta asfaltbetona AC22 base 50/70 (AADTj,
BA_Odu_iela_iepirkumam turpmāk tekstā – tāme izmaksu
smagie - 3 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm.
pozīcijā Nr. . . Karsta asfaltbetona ACb base /
(AADTj,smagie aut./dnn pamatkārtas izb”ve, h= cm ar
darba apjomu 5070 m2, norādīts, ka asfaltu paredzēts ieklāt
cm biezumā un ar asfalta marku Acb base / , taču
pievienotajos b”vprojekta rasējumo Nr. CD-3- Griezumi un
CD-2-2Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Seguma
plāns. Satiksmes organizēšana norādīts, ka karsto asfaltu
apakškārtai paredzēts ieklāt cm biezumā un ar AC
base
asfalta marku. L”dzam sniegt skaidrojumu par asfalta
apakškārtas izb”vējamo biezumu un paredzēto asfalta marku.
B”vprojektām pievienotajā tāmē ir iekļauta izmaksu pozīcija Nr. Jaunu žogu uzstādīšana nav paredzēta.
.
Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana ar plānoto darba B”vdarbu laikā ir paredzēts demontēt un atkārtoti uzstādīt
apjomu
m. Tāmē ir norādīts, ka pārvietot paredzēts esošo
pārvietot saskaņā ar b”vprojektu esošus žogus. Gadījumā, ja
žogu, taču izmaksu pozīcijai dotajā skaidrojumā Projekta
pēc demontāžas b”vuzņēmējs kādu apsvērumu dēļ nevar
tehniskās specifikācijas apakspunktā Nr. . . Esošā žoga
atjaunot esošo žogu, tikai tad ir uzstādāms jauns analogs žogs
pārvietošana un atjaunošana norādīts, ka b”vuzņēmējam
bojātajam.
jāievērtē žoga materiāls precīzai izmaksu noteikšanai. L”dzam
Odu ielā ir privātmāju iela, un īpašumiem ir dažāda tipa žogi.
skaidrojumu, vai žogu pārcelšana nozīmē, ka tiek demontēti
B”vdarbu apjomos nav iespējams norādīt visu atjaunojamo
esošie žogi un tie paši žogi tiek pārvietoti un uzstādīti pa
žogu ja gadījumā tie tiks bojāti specifikācijas.
kadastra robežu, vai arī pas”tītājs ir paredzējis jaunu žogu
uzstādīšanu veco vietā. Ja paredzēta ir jaunu žogu uzstādīšana,
l”dzam iesniegt uzstādāmo žogu specifikāciju.
1

Atbildes uz prete de tu jautāju ie

3.

4.

atklāta

ko kursa

Ludzas pilsētas Odu ielas u Jurdža ielas pos u pārbūve ID LNP

6/86/ERAF

B”vprojektām pievienotajā tāmē ir iekļauta izmaksu pozīcija Nr. Odu ielas b”vprojekta ģenerālplānā ir norādīts to žogu
.
Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana ar plānoto darba garums (191 m), kurus pārvietošana ir nepieciešama.
apjomu
m. Pārbaudot doto darbu daudzumu b”vprojektam Ņemot vērā Pas”tītāja pieredzi līdzīgo b”vdarbu veikšanā un
pievienotajos rasējumos Nr. CD-2-2Ģenerālplāns ar
Odu ielas b”vdarbu un tīklu izb”vi sarežģītību, projektēšanas
inženierkomunikācijām. Seguma plāns. Satiksmes
laikā tika konstatēts, ka pastāv ļoti liels privāto žogu
organizēšana , redzams, ka tajos žoga pārvietošana paredzēta
bojāšanas risks. Sakarā ar to, ka komunikāciju tīklu izb”ve ir
m apjomā. Korektu aprēķinu veikšanai l”dzam precizēt
ar tranšeju metodi un to novietojums iet cieši blakus žogiem,
kāds ir plānotais darbu apjoms un ja pas”tītājs ir plānojis
tad ir iespējami šo žogu bojājumi. B”vdarbu apjomos ir
pārvietot un atjaunot tāmē paredzēto apjomu, l”dzam iesniegt
paredzēta rezerve šai pozīcijai, tāpēc plānoto darbu apjoms ir
visus kadastra numurus pa kuriem plānots veikt augstāk minēto 575 m ieskaitot
m, kas ir norādīti b”vprojekta
darbu.
ģenerālplānā .
22.11.2016.
Nolikuma 5.3.2. un 5.4.2. punktos noteikts, ka pieredze var būt
Apstiprinām, ka Pretendents var kombinēt izb”vēto un
iegūta pa daļām vairākos objektos.
pieņemto ekspluatācijā ”densvada un sadzīves kanalizācijas
L”dzam apstiptināt, ka par atbilstošu tiks atzīta kvalifikācija,
tīklu garumus dažādos objektos, lai izpildītu Konkursa
kur Pretendents vairāku objektu ietvaros kopā izb”vējis
Nolikumā izvirzītās prasības.
”densvada tīklu
m un sadzīves kanalizācijas tīklu
m,
piemēram, vienā objektā ”densvadu
m, sadzīves
kanalizācijas tīklu
m un citā objektā sadzīves kanalizācijas
tīklu
m kopā
metri divos objektos vai jebkādā citā
līdzīgā kombinācijā, kur kopā summējot izpildās kvalifikācijas
prasība.
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