Iepirkuma procedūra “Jahtotāju servisa ēkas būvniecība” ID Nr.:SOP 2018/04
Interreg/ ESTLAT55
Atbildes uz iepirkuma pretendenta jautājumiem Nr.3.

Salacgrīva, 2018.gada 29.augusts
1. Jautājums.
Ņemot vērā atbildes uz iepirkuma pretendenta jautājumiem, lūdzam koriģēt un
publicēt mājas lapā visiem pretendentiem pieejamus darbu apjomus, lai visiem
pretendentiem būtu vienādi darbu apjomi pēc kā sastādīt objekta izmaksas.
Atbilde.
Atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.6.6.apakšpunkta nosacījumiem, Salacgrīvas ostas
pārvalde visu informāciju, t.sk. atbildes uz pretendentu jautājumiem, publicē ostas
pārvaldes mājas lapā www.salacgrivaport.lv konkrētā iepirkuma “Jahtotāju servisa
ēkas būvniecība”, ID Nr.:SOP 2018/04 Interreg/ ESTLAT55, sadaļā. Atbilstoši
iepirkuma procedūras 1.6.7.apakšpunktam un 1.6.8.apakšpunktam, pretendentu
pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai, un ja Salacgrīvas
ostas pārvalde atbildes uz jautājumiem vai citas ziņas ir ievietojusi tīmekļvietnē
www.salacgrivaport.lv, tiek uzskatīts, ka pretendents tos ir saņēmis. Ostas pārvalde
neuzņemas atbildību par to, ka kāds no pretendentiem nebūs iepazinies ar
publikācijām www.salacgrivaport.lv iepirkuma procedūras gaitā.
2. Jautājums.
ŪKT darbu apjomos ir noradīts ūdensapgādes OD110 cauruļvads - 150m, taču
projekta tāds nekur neparadās. Lūdzu precizēt dabu apjomus, vai papildināt projektu
ar nepieciešamajiem rasējumiem.
Atbilde.
Atbilstoši vienošanai starp Salacgrīvas ostas pārvaldi un Salacgrīvas novada publisko
ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotāju SIA “Salacgrīvas ūdens” mūsu
projektam nepieciešamo ūdensvadu ar mūsu materiālu (OD110, 150 m) ierīkos SIA
“Salacgrīvas ūdens”, sagatavojot savu projekta dokumentāciju izbūvējamam
posmam.
3. Jautājums.
ŪKT sadaļas darbu apjomos ūdensvada caurules OD63 noradītas 76 m, taču projektā
64 m. Sadzīves kanalizācijas caurules OD160 darbu apjomos noradītas 79 m, taču
projektā 65,55 m. Darbu apjomos noradīta viena sadzīves kanalizācijas dz/bet. aka,
taču projektā redzamas divas – K1-3 un K1-4. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

Atbilde.
Ūdens un kanalizācijas cauruļu garumi darbu apjomos parādās lielāki, nekā redzams
plānā, jo vienmēr tiek pierēķināts koeficients apjomiem, kas veidojas no
neprecizitātēm mēroga dēļ, atgriezumiem, iebūves slīpuma, savienojumiem utt.
Darba apjomos viena sadzīves kanalizācijas aka norādīta sekojošu iemeslu dēļ:
Dz/bet. aka K1-4 un posms līdz galējai pieslēguma vietai tiks izbūvēts pirms šī
būvprojekta celtniecības darbu sākuma. Tas saistīts ar nobeiguma stadijā esošu citu
būvobjektu, kura robežās atrodas galējā kanalizācijas tīkla pieslēguma aka.
Pasūtītājs vēlas nepieļaut situāciju, ka veicot kanalizācijas tīkla pieslēgumu jahtotāju
servisa ēkai, tiek demontēts tikko izbūvēts virsmas segums tikko pabeigta
būvobjektā.

