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Iepirkuma procedūras “Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. 

SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55 

 

Pretendentu jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas atbildes. 

 

2017.gada 20.septembris. 

 

 

Pretendenta jautājums, uzdots 16.09.2017. 

Projektēšanas uzdevumā p.19 un 10.12)ir prasīts risināt pieslēgumu pie pilsētas centralizētā siltumtīkla. 

Šim risinājumam nav tehnisko nosacījumu, bez kuriem nav saprotama situācija. 

Kā prognozēt veicamo darbu iespējamību un apjomu? 

Analoga situācija ir arī ar elektrības pieslēgumu. 

Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas atbilde, sagatavota 20.09.2017.: 

 

1. Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkuma komisija ir izdarījusi izmaiņas iepirkuma procedūras “Jahtotāju 

servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55,  

Nolikuma A pielikumā “Projektēšanas uzdevums”, 9.19.punktu izsakot šādā redakcijā: 

 

“Ēkas apkures nodrošināšanai izmantot ar gāzi kurināmu individuālo siltumapgādes sistēmu, tās 

izveides risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.”   

 

2. Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkuma komisija ir izdarījusi izmaiņas iepirkuma procedūras “Jahtotāju 

servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55,  

Nolikuma A pielikumā “Projektēsanas uzdevums” 10.12.punktu izsakot šādā redakcijā: 

 

“Projektēt individuālu ar gāzi kurināmu siltumapgādes sistēmu.”   

 

3. Paskaidrojums par elektrības pieslēgumu – saskaņā ar iepirkuma procedūras “Jahtotāju servisa ēkas 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55, Nolikuma A 

pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 9.7. punktu, Pretendents tehniskos noteikumus par ēkai nepieciešamo 

elektrotīklu pieslēgumu saņem no a/s “Sadales tīkli”.  

 

Pretendenta jautājums, uzdots 16.09.2017. 

 21 . punktā minēta rekuperācijas nodrošināšana, 10.6) prasīts plānot ventilācijas sistēmu atbilstoši telpu 

plānojumam un būvnormatīviem. 

Nepieciešams uzdevums plānotajai piespiedu gaisa apmaiņai : 

vai visām telpām ? vai pa zonām? vai lokāli un analizējot rekuperācijas lietderību? 

Vai gaisa dzesēšana arī nepieciešama? 

Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas atbilde, sagatavota 20.09.2017.: 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkuma komisija ir izdarījusi izmaiņas iepirkuma procedūras “Jahtotāju servisa 

ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55, Nolikuma 

A pielikumā “Projektēšanas uzdevums” 9.21.punktu izsakot šādā redakcijā: 
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Ēkā paredzēto ventilācijas sistēmu,  t.sk. rekuperācijas, mehānisko ventilēšana, gaisa kondicionēšanas 

sistēmu, risinājumus saskaņot ar pasūtītāju.   

 

Paskaidrojums – ņemot vērā spēkā esošo normatīvos nosacījumus, projektējamo telpu programmu, 

pretendents, veicot projektēšanu, saskaņo ar Pasūtītājs konkrētās telpas vai telpu grupas, kurās būs jāparedz 

rekuperācijas sistēmas, mehānisko ventilēšanu vai gaisa kondicionēšanas sistēmas.  

 

 

Nolikuma 10.6. punkts nosaka, ka ventilācijas sistēmas tiek izbūvētas atbilstoši spēkā esošai normatīvajām 

prasībām, t.sk., bet ne tikai, ievērojot MK 16.06.2015. noteikumus nr.310 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".  

 

 

Pretendenta jautājums, uzdots 16.09.2017. 

10.1) punktā ir runa par būvdarbu kārtām. Vai ir plānoti būvdarbi kārtās? 

Ja jā, tad kādās? 

Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas atbilde, sagatavota 20.09.2017.: 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkuma komisija ir izdarījusi izmaiņas iepirkuma procedūras “Jahtotāju servisa 

ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ident.nr. SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55, Nolikuma 

A pielikumā “Projektēšanas uzdevums” 10.1.punktu izsakot šādā redakcijā: 

 

10.1. Paredzēt būvbedres sienu nostiprināšanu atbilstoši būvdarbu veikšanas secībai un 

būvkonstrukciju risinājumiem.   

 

 

 

 


