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Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,  

iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF 

Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes. 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Lokālajā tāmē Nr.4. “Metāla konstrukcijas”, pozīcijas: 

3 Metāla stacionāru ugunsdzēsēju kāpņu montāža kompl. 1.00 

Vai tās ir domātas āra trepes uz jumtu kuras ir redzamas rasējumā AR-5, Fasādē 18-1, starp 

asīm 2-1? 

SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.: 

Metāla ugunsdzēsēju kāpnes var atrast rasējumā AR-2. 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Āra trepes kuras ir redzamas rasējumā AR-5, Fasādē 18-1, starp asīm 8-4, daļa metāla 

konstrukciju ir iekļauta pie kopējā metāla konstrukciju apjoma 134.75t, pakāpieni, režģa klājs 

un metāla siets ar rāmi tur nav iekļauts. Kur iekļaut papildus izmaksas? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.: 

Apjomi no (tāmes nr. 0-4) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU). 

3.1. 
Metāla pakāpienu izbūve, režģotā klāja izbūve āra 
kāpnēm uz otro stāvu (skatīt AR-5) 

kompl. 1.00 

3.2. Metāla sieta ar rāmi montāža āra kāpnēm (skatīt AR-5) m2 36.97 

3.3. Metāla margu montāža āra kāpnēm (skatīt AR-5) m 14.22 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Āra nožogojuma (metāla siets ar rāmi un vārtiņiem) uz betona platformas, kuru var redzēt 

rasējumā “AR-5, Fasādē 18-1, starp asīm 13-8 un Fasādē A-I, starp asīm H-I” apjoms tāmē 

nav atrodams un nav materiālu specifikācija. Kur iekļaut papildus izmaksas? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.: 

 

Apjomi no (tāmes nr. 0-4) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU). 

3.4. 
Metāla sieta ar rāmi un iebūvētiem vārtiņiem montāža  uz 
betona platformas (skatīt AR-5) 

m2 56.63 

 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Lokālajā tāme Nr.0-5 grīdas plēves apjomos aizvien rodas neskaidrības, atbildēs 

parādās divreiz lielāks apjoms, bet jaunajos darba apjomos saglabājas vecais. 
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Lūdzu precizēt apjomus? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.: 

Apjomi no (tāmes nr. 0-5) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU). 

7 Grīdas plēves, putupolisterola montāža m2 160.00 

  Plēve (200 mikroni) (2 kārtās)  m2 368.00 

    

 

 

 

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.: 

Lokālajā tāme Nr.0-3 zemāk minētās sadaļās ir nesakritības ar projektā norādītiem materiālu 

biezumiem. Projektā sienai S-7 ir uzrādīts 300mm tāmē 350mm un sienai S-8 150mm, tāmē 

350mm. Lūdzu precizēt materiālus. 

10 S-7 Fibo bloku mūris 3MPa 350mm m3 53 

13 S-8 Fibo bloku mūris 3MPa 350mm m3 4 

 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.: 

Apjomi no (tāmes nr. 0-3) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU). 

10 S-7 Fibo bloku mūris 3MPa 300mm m3 53 

 

13 S-8 Fibo bloku mūris 3MPa 150mm m3 4 

 

 

 

  

7 Grīdas plēves, putupolisterola montāža m2 160.00 

  Plēve (200 mikroni) (2 kārtās) m2 176.00 


