
Atklātais konkurss “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve”, iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF 
 
Pretendentu jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas 

(SOP IeK) atbildes. 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
Veicot aprēķinus atklātajam konkursam "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 
piestātnes Nr.3 pārbūve" IS Nr.SOP 2016/02 EJZF ir radušies papildus 
jautājumi pie vispārējo būvdarbu tāmes Nr.1-1:  
 
1) Specifikācijā un rasējumos nav norādīts kādam ir jābūt smilts filtrācijas 
koeficientam grunts aizpildīšanai pēc rievsienas izbūves (punkts 3.5, 3.6)?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 

 
Smilts filtrācijas koeficientam jābūt ≥1m/diennaktī.  

 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
2) Izbūvējot enkursienu ir jāatrok laukakmeņi, lai varētu iedzīt rievpāli, pēc 
enkursienas izbūves izrakto laukakmeņu vietu var aizpildīt ar izraktajiem 
laukakmeņiem, vai jāparedz smilts (punkts 4.3)?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Izrakto vietu pieļaujams aizbērt ar izrakto grunti, ja būvuzņēmējs ir spējīgs to 
noblīvēt un zemes klātnes līmenī sasniegt projektā prasīto nestspēju. 

 

 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
  
3) Kurā darbu apjomā ir jāparedz laukakmeņu izrakšana, priekš enkursienas 
izbūves?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Rakšanas darbi enkursienas izbūvei, enkuru montāžai un izkliedsijas 
montāžai jāiekļauj attiecīgo darbu vienības cenā. 

 

 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
4) Kāds būs kāpņu apdares tonis, pēc RAL?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Kāpņu krāsojuma tonis melns RAL 9005. 

 

 
 



Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 

 
5) Darbu apjomos stiegrojuma mērvienība norādīta m3, pēc rasējumiem 
secinām, ka m3 vietā ir domātas t?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Tāmes pozīciju 6.1, 6.2 un 6.3 mērvienība tonnas - t.  

 

 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
6) Darbu daudzumos punktā 8.7. laukakmeņu sekundārās kārtas izbūve 
2*250, kas ir domāts ar izmēru 2*250? 

 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Laukakmeņu sekundārā kārta izbūvējama divās kārtās, katras kārtas 
laukakmeņu diametrs 250mm, pielaide izmēram ±20%. 

 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
7) Darbu daudzumos punktā 8.8. laukakmeņu primārās kārtas izbūve h=600, 
ir domāta 600 mm sienas augstuma izbūve, vai nepieciešamo laukakmeņu 
izmērs?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 

Laukakmeņu primārā kārta izbūvējama no laukakmeņiem ar diametru 
600mm, pielaide izmēram ±20%.  

 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.: 
 
8) Specifikācijās S9.4 punktā ir norādīts, ka nepieciešamie laukakmeņu 
izmēri ir norādīti rasējumos, bet rasējumos izmēri nav norādīti. Kāda izmēra 
laukakmeņus paredzēt krāvumam pie sūkņa stacijas?  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.: 
 
Krāvumam pie sūkņu stacijas primārai kārtai izmantojami laukakmeņiem ar 
diametru 600mm, sekundārā kārta veidojama no divām kārtām laukakmeņu 

ar diametrs 250mm. 

 

 


