
“Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta”” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.LR-2019/7 AK KF) 

 

 

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem: 

 

1. JAUTĀJUMS 

nolikuma C8 pielikumā UKT tāmes, lokālajās tāmēs pie veicamajiem darbu apjomiem 

– darbu daudzumiem ir norādīts veicamo darbu apjoms ar vairāk kā diviem cipariem 

aiz komata, kā piemēru varam minēt lokālās tāmes Nr.2 “Zaķu iela” pozīciju 

1.8 

Grunts nomaiņa 100% apjomā ar pievestu smilti, 

ieskaitot smilts atvešanu utt. (neieskaitot cauruļ-

vada apbērumu, pabērumu un atjaunojamā ceļa 

seguma konstruktīvo "pīrāgu") 

m3 540,28 

Apskatot veicamo darbu apjomu 540,28, parādās veicamais darbu apjoms 

540,278421052632.  

Lai nodrošinātu vielīdzīgu attieksmi pret piegātājiem un izvairītos no kļūdām, lūdzam 

Jūs koriģēt darbu apjomus visās lokālajās tāmēs, lai darbu apjomi būtu ar diviem ci-

pariem aiz komata. 

 

ATBILDE: 

Kā jau norādīts iepriekš (otrās atbildes uz jautājumiem), piedāvājums sagatavojams ievērojot 

2 decimāldaļām aiz komata. 

 

2. JAUTĀJUMS 

ievērojamā daļā no ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektiem šīs iepriekš minētās 

komunikācijas tiek guldītas vienā atbilstoša platuma tranšejā, savukārt asfalta at-

jaunošana virs šīm trašejām tiek veikta kopēja, viena projekta ietvaros un atsevišķi nav 

nodalīta. Vai šī kvalifikācijas prasība 10 000 m2 asfalta atjaunošana virs tranšejas, kur 

izbūvēti gan ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli viena  projekta ietvaros būs pietiekoša? 
 
 

ATBILDE: 

Nolikuma 9.3.1. apakšpunktā noteikts, ka: „Pretendents pēdējo septiņu gadu laikā (2012., 

2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim), kā būvuzņēmējs ir veicis un pabeidzis būvdarbus sekojošā apjomā:  

 Piecu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve,  

 ārējo kanalizācijas tīklu izbūve ar kopējo garumu vismaz 10 km; 

 asfalta seguma ceļu atjaunošanas būvdarbus vismaz 10 000 m2 platībā pēc ka-

nalizācijas izbūves darbiem (..)” 

Līdz ar to noteiktajam apjomam jābūt izpildītam pēc kanalizācijas izbūves darbiem, 

vienlaikus, ja tranšejā ir guldīts arī ūdensvads, tad Pasūtītājs to pieņems kā atbilstošu, jo 

prasība tiks vērtēta kanalizācijas tīkliem. Ja kādā posmā ir veikti tikai ūdensvada tīkla izbūves 

darbi, tad tas atsevišķi jāizdala un apjomā nevar tikt iekļauts. 


