Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1)Jaunā skolas korpusa bēniņu siltināšanai
nepieciešama atvērumu veidošana esošā jumta
konstrukcijā, pie darba apjomiem tie nav
norādīti.

1) Siltināšanas darbu veikšanai nepieciešamie

2)Lai nosiltinātu sienu, kā attēlots AR daļā 9 lpp.
jaunās skolas bēniņu un sienas siltinājuma
mezglā ir nepieciešama esošā karnīzes
demontāža un atjaunošana, bet darba apjomos
nav iekļauts.
3)AR daļā 9 lpp. bēniņu un sienas siltinājuma
mezglā jaunās skolas apjomos iezīmēta
jaunveidojama izlīdzinošā monolītā dz/betona
josla, kura nav minēta darba apjomos. Ja tāda
vajadzīga, kāda tai nepieciešamība?
4)Lai izbūvētu koka konstrukcijas ventilējamo
fasādi ir nepieciešama esošās siltumizolācijas
demontāža un papildus būvgružu izvešana, bet
darba apjomos nav šādas pozīcijas. Darba
apjomos vai rasējumos nav norādīts, kāds ir
paredzētais sienas siltinājuma mezgls.
5)Ko darām ar esošajiem elektrības kabeļiem,
kas stiprināti pie jaunās skolas fasādes,
atvirzām nost no sienas vai iestrādājam viņus
putupolistirola siltumizolācijā.
6)Jaunās skolas ārsienu siltināšana ar EPS 70
vai analogu ar pusspundes savienojumu
biezums norādīts 100 mm un 405.08 m2, bet
materiāla apjomos biezums norādīts 200 mm un
materiāla patēriņš 363.00 m2, lai nosiltinātu
sienu materiāla patēriņam jābūt lielākam par
sienas siltināmo platība, šajā gadījumā ir
otrādāk. Šīs slānis domāts, kā otrā kārta jau
esošam putupolistirola siltinājuma? Un cik biezu
materiālu izvēlēties?
7)Kāds pārklājums ir paredzēts ārējām skārda
palodzēm?
8)Darba apjomos ārdurvju Uw=1,4W/(m2K), bet
logu un durvju specifikācijā norādīta Ud=1.6W/
(m2K), precizējiet U vērtību durvīm.
9)Pēc objekta apsekošanas faktiskie jaunās
skolas fasāžu un logu aiļu siltināšanas darba
apjomi pietiekami lielā daudzumā nesakrīt ar

atvērumi jumta siltināmā materiāla nogādāšanai
bēniņu telpā jāparedz izmaksu aprēķina tāmē.

2) Karnīzes demontāžas un montāžas apjomi (tik
cik tas ir nepieciešams) ir jāparedz izmaksu
aprēķina tāmē.

3) Monolītā dz/betona josla nav nepieciešama, tā
bija nepieciešama pie jumta konstrukcijas
izbūves. AR daļas 9 lpp. attiecīgo mezglu
neņemt vērā.

4) B ū v g r u ž u i z v e š a n a j ā p a r e d z v i s a m
energoefektivitātes būvdarbu veikšanas
procesam kopumā.

5) Esošos elektrības kabeļus iestrādājam
putupolistirola siltumizolācijas kārtā, sadales
skapi paredzēt atvirzīt no siltināmās fasādes
plaknes.

6) Precizējot ārsienas siltināšanas apjomus
Kocēnu pamatskolas jaunajam korpusam dabā,
pareizie apjomi i būtu jāparedz sekojoši:
Ar 200mm biezu siltumizolācijas materiālu jāsiltina
405 m2 un tam paredzamais materiāls 450m2.
Ar 100mm biezu siltumizolācijas materiālu jāsiltina
300m2 un tam paredzamais materiāls 340m2.
(jāņem vērā, ka daļa no skolas fasādes ir jau
siltināta ar100mm siltumizolācijas materiālu un
atlikusī daļa nav vispār siltināta).
7)Lietus ūdens teknes, notekcaurules un palodzes
paredzēt no Zn skārda materiāla ar biezumu
0,55mm.
8)Paredzēt ārdurvju UW=1,4W/(m2K).

9)Precizējot aiļu apdares darbu apjomus dabā,
pareizais darbu apjoms būtu jāparedz- 162 m2.

tāmē paredzētajiem darba apjomiem. Lūdzu
precizējiet tāmes darba apjomus.
10)Kas notiek ar jaunās skolas palodžu un
sienas dzegas ķieģeļu izvirzījumiem, atstājam
vai demontējam?

10)Palodžu un sienas dzegas ķieģeļu izvirzījumus
paredzēts demontēt.

