Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1 ) Projekta ietvaros Iepirkuma daļā Nr. 2 būvdarbu veikšana Rubenes sporta hallē,
Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads Kadastra Nr. 96640150122002;
paredzēta fasādes siltināšana, kuru
tehnoloģiski pareizi drīkst veikt tikai
temperatūrās kas ir augstākas par +5 grādi.
Nodošanas termiņš nolikuma 2.2. punktā ir
minēts 2015.gada 13.aprīlis.
Turklāt projekta Tehniskajos noteikumos ir
minēts:
„Projekta realizācijas gaitā no Pasūtītāja
puses tiks stingri kontrolēts, vai siltināšanas
sistēma izpildīta pareizi, ievērojot pareizo
i zpi l d ī š a na s te h nol oģi j u , nod roš i n ot
atbilstošo darbu kvalitāti.”
Kā arī 1.1 punktā teikts:
„1.1 Klimatiskie apstākļi darbu veikšanai
Veidojot siltināšanas darbu kalendāro plānu, ir
nepieciešams to veidot tā, lai būvdarbu
veikšanas laikā būtu tādi klimatiskie laika
apstākļi, kuros drīkst veikt siltināšanas darbus
(āra gaisa temperatūra ne zemāka par +5C).
Vēlamais darbu veikšanas laiks ir no aprīļa līdz
oktobrim Šo nosacījumu ievērošana ir viens no
galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina kvalitatīvu
materiālu pielietojumu.
Nepieciešamie laika apstākļi darba
veikšanas laikā:
 Āra gaisa un virsmas temperatūra no +5C
līdz +25C (temperatūra tuvāko 5 dienu laikā
nedrīkst pazemināties līdz + 5C);
 Gaisa mitrums 60‐80%;
 Darba virsmu temperatūra ≥ +5C;
 Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s.
No tā izriet, ka nolikuma minētais būvdarbu
nodošanas termiņš (2015. gada 13.aprīlis) ir
pretrunā ar tehnisko noteikumu 1.1 punktu un
LBN.
Jautājums:
Tā kā būvdarbu veikšanai atbilstoša gaisa
temperatūra, iespējams, iestāsies tikai aprīļa
mēnesī, vai
tiks pagarināts būvdarbu
nodošanas termi ņš , l ai v arētu vei kt
iepirkuma 2.daļā paredzētos fasādes
siltināšanas darbus atbilstoši LBN ?

1) Būvdarbiem paredzētais termiņš netiks
pagarināts.
Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu veikšanai
atbilstoši LBN prasībām nepieciešamie klimatiskie
apstākļi(āra gaisa t°C, atbilstošs gaisa mitruma %
utt.), v e i c o t š i m n o l ū k a m n e p i e c i e š a m o s
pasākumus.
Atbilstošas kvalifikācijas būvniecības speciālistiem
vajadzētu zināt kā to iespējams sasniegt.

