Iepirkuma procedūra “Jahtotāju servisa ēkas būvniecība” ID Nr.:SOP 2018/04
Interreg/ ESTLAT55
Atbildes uz iepirkuma pretendenta jautājumiem Nr.2.

Salacgrīva, 2018.gada 29.augusts
1. Jautājums.
Nolikuma punkta 1.8.7. apakšpunktā 1.8.7.1. teikts: "attiecībā visiem Būvdarbu
izpildes rezultātiem - vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kad ēka
pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Garantijas periods Latvijas Republikas Ministru
kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Piedāvājot
tehniskajā piedāvājumā ilgāku garantijas periodu, Pretendentam jāņem vērā, ka
maksimālais pieļaujamais garantijas periods ir 72 (septiņdesmit divi) mēneši.
Pasūtītājs šādu garantijas termiņa ierobežojumu ir noteicis, ņemot vēra būvniecības
labo praksi, saprātīgas pasūtītāja iespējas attiecība uz garantijas saistību izpildes
kontroli un ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu", savukārt nolikuma punktā
6.8 "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un metodika",
kritērijā "E"- Būvdarbu garantijas termiņš ir norādīts, ka maksimālo punktu skaitu
var saņemt pretendenti, kuri ir piedāvājuši garantijas termiņu, kas ir 73 un vairāk
mēneši. Lūdzam Jūs sniegt skaidrojumu, kāds ir maksimālais garantijas laika
periods, ko uzņēmējs var norādīt savā piedāvājumā, jo nolikuma apakšpunktā
1.8.7.1. kā maksimālais garantijas termiņš ir 72 mēneši, savukārt 7 punktus
uzņēmējs var iegūt, ja uzņēmēja piedāvātais garantijas termiņš ir 73 un vairāk
mēneši;
Atbilde.
Neprecizitāte ir radusies saistībā ar vērtēšanas kritēriju, kā rezultātā kļūdas dēļ ir
noteikts neatbilstošs maksimālais garantijas termiņš. Iepirkumu komisija ir lēmusi
veikt grozījumus nolikuma 1.8.7.1.punktā, svītrojot noteikto maksimālo garantijas
termiņu, nenosakot pretendentiem prasību par maksimālo termiņu garantijai.
Attiecīgi komisija lemj, ka nolikuma 1.8.7.1.punkts ir izsakāms šādā redakcijā:
„1.8.7.1. attiecībā visiem Būvdarbu izpildes rezultātiem – vismaz 36 (trīsdesmit seši)
mēneši, skaitot no dienas, kad ēka pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi””.
Vienlaicīgi informējam, ka ņemot vērā to, ka ir veikti grozījumi nolikumā, iepirkumu
komisija ir lēmusi piedāvājumu iesniegšanai noteikt termiņu līdz 14.09.2018.
plkst.10.00. Pilnu informāciju par iepirkumu procedūru, t.sk. par izmaiņām
nolikumā un piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, ir redzami www.salacgrivaport.lv
sadaļā http://salacgrivaport.lv/iepirkumi/iepirkuma-proceduru-jahtotaju-servisaekas-buvnieciba-id-nr.-sop-2018-04-interreg-estlat55 .
2. Jautājums.
Lūdzam precizēt pretkorozijas aizsardzību tērauda elementiem. Pēc AR rasējuma AR9 var redzēt, ka krāsot elementus BK-13-2 rasējumā, bet kādā veidā krāsot citus

elementus? Rasējumā BK-l-l ir teikts, ka korozivitātes pretestības kategorijai ir jābūt
no C1 līdz C3."
Atbilde.
Visiem tērauda elementiem jānodrošina pretkorozijas aizsardzību. Sakarā ar to ka,
ārējā iedarbība ir gana agresīva - jūras sāļi, šo jautājumu jāprecizē ar pretkorozijas
krāsu ražotāju. Ražotājs noteiks kādu labāk izmantot un cik biezu pārklājumu
jāuzklāj.
3. Jautājums.
D-9 aprakstā rakstīts [PILNSTIKLA] , tas nozīmē bezrāmja, apdarē rakstīts
[ALUMINIJA]. Šīs lietas nav savienojamas. Lūdzam precizēt.
Atbilde.
Pilnstikla konstrukcija ar alumīnija sliedveida stiprinājumiem. Paraugam foto Nr.1:

Foto N.1.
4. Jautājums.
Nav saprotams pie tā paša D-9 apraksta, kas ir domāts piezīmēs [VĒDINAŠANAS
KANĀLS]. Kas tas tāds? Lielāka sprauga starp durvju apakšu un grīdu? Vai
iestrādāta lūka apakšdaļā? Lūdzam precizējumus.
Atbilde.
10mm sprauga starp durvju apakšu un grīdu.
5. Jautājums.
Tas pats attiecās uz D-19. Pilnstikla konstrukcijai, kas ir bezrāmja, nevar dabūt
skaņas izolāciju 31dB, tad tai ir jābūt rāmja konstrukcijai. Lūdzam precizējumus.

Atbilde.
Specifikācijā norādīts maksimāli iespējamā skaņas izolācija. Pilnstikla konstrukcijai
paredzēt alumīnija sliedveida stiprinājumus.
6. Jautājums.
ID 1 neiet kopa kas rakstīts [aprakstā] un [apdarē]
Atbilde.
Pilnstikla konstrukcija ar alumīnija sliedveida stiprinājumiem. Paraugam Foto Nr.1

Foto Nr.1

