Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Būvniecības darbu (ceļu pārbūve) veikšana
Varakļānu novada Murmastienes pagastā", ID Nr. VNP 2017/22.
Jautājums Nr.1
Izpētot projektu un darbu daudzumu sarakstu redzams, ka paskaidrojuma rakstā paredzēta
koku un krūmu ciršana. Darbu daudzumā šādi darbi nav paredzēti. Lūdzam apstiprināt, ka
gadījumā, ja šādi darbi būs jāveic, Pasūtītājs iekļaus līgumā jaunu/jaunas pozīcijas.
Atbilde
Ceļu uzturēšanas gaitā vai līdz būvdarbu uzsākšanai tiks likvidēts ceļu apaugums un
veicot līgumā paredzētos darbus koku un krūmu ciršana nebūs nepieciešama.
Jautājums
Nr. 2.1. Paskaidrojuma rakstā noteikts, ka salturīgajam materiālam ir jānodrošina filtrācija
kf>3 m/dnn. Materiāls, kura filtrācija ir virs 3m/dnn, sliktāk pakļaujas sablīvēšanai, kā arī tā
pielietošana palielina izmaksas, nesniedzot nekādus ieguvumus Pasūtītājam. Vēršam
uzmanību, ka Ceļu specifikācijas 2015 nosaka, ka salturīgā materiāla filtrācijas koeficientam
ir jābūt virs 1 m/dnn. Lūdzam apstiprināt, ka salturīgo slāni varēs izbūvēt no salturīga
materiāla, kura filtrācijas koeficients ir virs 1 m/dnn.
Nr. 2.2. Salizturīgais slānis , kf>3 m/dnn-40 cm, tehniskajās specifikācijās ir atsauce uz “Ceļu
specifikācijā 2015”. Ceļu specifikācijas salizturīgās kārtas parametrus nosaka pēc
granulometrijas. “CS 2015 P.5.1.4.1.” Ja smilšainas grunts daļiņu saturs, kas mazākas par
0,125 mm vai 0,063 mm, pārsniedz 5.1-. tabulā norādītās vērtības, ir jānosaka filtrācijas
koeficients, kurš šādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 1 m/dnn, testējoši atbilstoši Ceļu
specifikācijas 12.3 punktam. Ja smilšainas grunts daliņu saturs, kas mazāks par 0,125 mm
vai 0,063 mm, atbilst 5.1.-1 tabulā izvirzītajām prasībām, tad filtrācijas koeficients nav
jānosaka, un , ja tas ir noteikts, tad iegūtie filtrācijas koeficienta rezultāti nav izmantojami
smilšainas grunts atbilstības vērtēšanai. Lūgums precizēt prasības salizturīgajam slānim?
Atbilde
Salizturīgā slāņa materiālam jāatbilst “Ceļu specifikācijās 2015” norādītajam.
Jautājums Nr.3
Iepirkumam pievienotajā dokumentu arhīvā buvprojekts.zip esošais fails TS-3
Garenprofils.pdf nav atverams. Lūdzu pievienot šo failu iepirkuma dokumentācijai atsevišķi.
Atbilde:
Tehnisku iemeslu dēļ failu nebija iespējams atvērt, pielikumā atkārtoti pievienojam
failu.
Jautājums Nr.4
Būvprojekta skaidrojoša apraksta punktā Nr. 2.3.4. norādītā ceļa segas konstrukcija
nesaistīto materiālu konstruktīvajām kārtām atšķiras no darba daudzuma sarakstā

atrodamās. Uzrādīti savā starpā atšķirīgi konstruktīvo kārtu biezumi. Lūgums precizēt
nesaistīto minerālmateriālu kārtu biezumus.
Atbilde : Konstruktīvo kārtu biezums atbilstošs darbu daudzumu sarakstā
norādītajam.
Jautājums Nr.5
Prasība: 13.2.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbos, ir vismaz EUR
640 000,00 seši simti četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Prasība attiecas arī uz tiem
pretendentiem, kuru darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem. (A2015 +A2016+A2017):
3=Vidējais apgrozījums.
Iesniedzamais dokuments : Pretendenta rakstveida apliecinājums par tā gada vidējo finanšu
apgrozījumu būvdarbu veikšanā par iepriekšējiem trīs noslēgtiem pārskata gadiem vai
faktisko darbības periodu, ja pretendenta darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem.
Lūdzam apstiprināt, ka finanšu apgrozījums par 2014., 2015. un 2016.gadu, jo uz doto brīdi
uzņēmumu gada pārskati vēl nav slēgti un apstiprināti, vai norādīt, ka par 2017.gadu
jāuzrāda operatīvā pārskata dati.
Atbilde: Finanšu apgrozījums būvdarbos norādāms atbilstoši nolikuma prasībām par
2015.,2016. un 2017.gadu. vai faktisko darbības periodu, ja darbības laiks ir mazāks
par trīs gadiem. Par 2017. gadu jāuzrāda operatīvā pārskata finanšu dati, ja uz
piedāvājuma sagatavošanas brīdi nav apstiprināts gada pārskats.

