Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1. 1) Nolikuma 4.9.punktā minētais izpildes

1)Pasūtītājs ir plānojis veikt cokola un fasādes

termiņš ir 4 mēneši, bet ne vēlāk kā
2015.gada 13.aprīlis. Pēc kādas
tehnoloģijas Pasūtītājs ir plānojis veikt
cokola un fasādes siltināšanas darbus
(iepirkuma 1. un 2.daļā), ja ziemas periodā
vidējā āra gaisa temperatūra ir zem +50C?
Pie šādām temperatūrām nav iespējams
veikt siltināšanas darbus (skatīt ETAG004
fasāžu siltināšanas sistēmu).
2. Vai skolas telpās, kurās paredzēts izbūvēt
apkures sistēmu, ir esoša apkures sistēma?
Skolēni uz būvdarbu veikšanas laiku tiks
pārcelti uz citām telpām?
3. Iepirkuma 1.daļai pie cokola siltināšanas
nav darbu apjoma grunts atrakšanai?
4. Iepirkuma 1.daļai pie cokola siltināšanas
grunts atpakaļ bēršana atkārtojas (5. un
23.punkts 1.tāmē).
5. Ar kāda biezuma siltumizolāciju ir jāsiltina
cokols (iepirkuma 1.daļā)? Darbu veidā
norādīts 150mm biezs, bet materiālu
sarakstā 100mm.
6. Kādas notekcaurules ir jāmaina bēniņos
(iepirkuma 1.daļā)?
7. Vai pie logu nomaiņas ir jāparedz aiļu
apdare (iepirkuma 1.daļā)?
8. Iepirkuma 2.daļā, kas veiks elektrosadales
skapju atvirzīšanu no sienas? Vai tas nebūs
jāveic?
9. Iepirkuma 2.daļā nav norādīts darbu apjoms
sienu siltināšana sienu siltinājums ārsienu
daļās zem kārniņiem un aiļu siltināšanai (vai
ir precīzs), kā arī dakstiņu jumta
noņemšanai un atjaunošanai pēc
siltināšanas, pārkares izbūvei, vai tas nav
jāveic?
10. Darbu apjomos nav norādīts apjoms
apkures sistēmas balansēšanai, radiatoru
termoventiļu uzstādīšanai iekšējās apkures
sistēmas telpu temperatūras regulēšanas
automātikas uzstādīšana? Vai tas nav
jāveic?
11. Iepirkuma 3.daļā logu specifikācija nesakrīt
ar darbu apjomos norādīto, kādi logi tad īsti
jāparedz?
12. Visās iepirkumu daļās nav paredzēts
caurumu izkalšana un aizdare priekš
ventilācijas cauruļu izbūves?

siltināšanas darbus (iepirkuma 1.un 2.daļa)
nodrošinot LBN prasību izpildi, tai skaitā arī par
būvdarbu veikšanai nepieciešamās atbilstošās
gaisa t°C un mitruma % nodrošināšanu.
2)Jā, ir esoša apkures sistēma. Būvdarbu laikā
Kocēnu pamatskolas ikdienas darbu nav plānots
pārtraukt.
3) 5.punktā ”Grunts atbēršana ap ēku 0,5 m
platumā u n 0 , 6 m dziļumā” paredzēta grunts
atrakšana un atbēršana no ēkas.
4) 23.punktā ”Grunts atpakaļ atbēršana” paredzēta
izraktās un atbērtās grunts(5.punkts) atpakaļ
atbēršana.
5) Cokolu paredzēts siltināt ar ekstrudētā
putupolistirola plāksnēm ar biezumu 150mm kā
norādīts specifikācijas 9.punktā un materiāls
11.punktā arī norādīts ar biezumu 150mm
6) Bēniņu telpā nekādas notekcaurules nav
paredzēts mainīt. Attiecīgais notekcauruļu apjoms
paredzēts p i e Kocēnu pamatskolas fasādes
siltināšanas darbiem.
7) Jā, ailu apdare ir jāparedz.
8) Elektrosadales skapju atvirzīšana no sienas ir
jāparedz.
9) Sienas siltināšana paredzēta pilnīgi visam sienu
apjomam, pirms sienu siltināšanas veicami
sagatavošanas darbi tai skaitā lieko un darbu
veikšanai traucējošo būvdetaļu demontāža un arī
montāža pēc siltināšanas darbu pabeigšanas.
10) Ir jāveic. Bez sistēmas pilnīgas izbūves tai
skaitā termoventīļu uzstādīšanas, balansēšanas,
sist ē mu ko pu mā n eb ū s ie sp ēj am s no d o t
pasūtītājam.
11) Logu un durvju specifikācijā( AR 4 lapa)
norādīti logi un durvis, kuras ir paredzēts mainīt t.i.
60 logi un 6 durvju bloki.

12) Bez caurumu izkalšanas un caurumu aizdares
nemaz nav iespējama ventilācijas sistēmas izbūve.

