Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1) Pēc pasūtītāja sniegtajām atbildēm Atbilde
Nr.3 ir secināms, ka 3.daļas iepirkumā par
pamatu ir jāņem logu specifikācija lapā AR-4.
Lūdzu labot darbu apjomos, jo darbu apjomos
tiek prasīts piegādāt pavisam cita veida logus
un apjomus.
Pirmkārt izmēri nesakrīt un apjomi arī nesakrīt,
kā jūsu norādījumā, ka jāņem vērā AR-4, bet
darbu apjomos paliek pilnīgi citi logi citā apjomā.

1 ) Skatīt pielikumā ZIlākalna sabiedriskās ēkas
loga specifikāciju

2) Lūdzam izsniegt katrai iepirkuma daļai Darba
organizācijas projektu par to, kādus pasākumus
ir paredzējis veikt projekta autors darbu
realizācijā ziemas periodā, jo noteikti projekta
autors zina visu par siltināšanas tehnoloģijām,
var uzskaitīt nepieciešamos pasākumus un
tehnoloģijas kādas ir jālieto, lai nodrošinātu
nepieciešamos vides apstākļus šo darbu
izpildei. Lūdzam šos pasākumus uzskaitīt darba
apjomu sarakstā. Jāņem vērā, ka tas ir
viennozīmīgi pasūtītāja interesēs zināt un
saprast, ar kādām tehnoloģijām un palīgdarbiem
tiks nodrošināta kvalitatīva ēku siltināšana.

2) Atsevišķs darbu organizācijas projekts darbam
ziemas apstākļos nav izstrādāts, jo fasādes
vienkāršotās apliecinājuma kartes tika izstrādātas
2014.gada pavasarī ar plānu, ka KPFI
līdzfinansējums projekta realizācijai tiks piešķirts
vasarā, bet finansējums ir piešķirts tagad. Slapjā
apmetuma sistēmas realizācija ziemas laikā ir
iespējama veicot darbus pa zonām izolējot
sastatnes ar norobežojošu plēvi un veicot zonu
piesildīšanu.

3) Lūdzam norādīt darbu apjomos
nepieciešamos darbus, kas saistīti ar caurumu
kalšanu un aizdari ventilācijas izbūves darbiem,
jo tas nav viennozīmīgi, ka cauruļvadu
montāžas darbos ir jāparedz caurumu kalšana.
Caurumu kalšana var būt saistīta arī jaunu
būvkonstrukciju montāžu.
4) Lūdzam norādīt darbu apjomos elektrosadaļu
skapju atvirzīšanu no sienas, jo šie ir specifiski
darbi, kurus nevar veikt kurš katrs speciālists un
siltināšanas darbu ietvaros. Lūdzam visus šos
specifiskos darbus, kas nav ievērtēti darbu
apjomos, lūdzam, labot darbu apjomos, lai
pretendentu piedāvājumi ir salīdzināmi un
līdzvērtīgi.

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

4) Elektrosadales skapju atvirzīšana no sienas ir
jāparedz.

