Ieinteresētajiem piegādātājiem
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus
par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā,
būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2016/44 (turpmāk –Iepirkums), dokumentācijā
ietvertajām prasībām un sniedz šādas atbildes:
1. Jautājums: Trešās ēka tāmē Nr. 3-1-4 pozīcijā Nr. 2 ir norādītās saliekamā dz/b iekšsienas.
Rasējumā BK-20 šīs sienas ir norādītas kā monolītās. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Sienas ir monolītās.
2. Jautājums: Trešās ēka tāmē Nr. 3-1-2 pozīcijā Nr. 10-6 ir norādītās saliekamā dz/b kolonnas.
Rasējumā BK-20 šīs kolonnas ir norādītas kā monolītās. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Kolonnas ir monolītās.
3. Jautājums: Trešās ēkas tāmē Nr. 3-1-5 pozīcijā Nr. 2 ir norādīti pārseguma paneļi (h=220mm).
Rasējumā BK-24 šādi paneļi nav atrodami. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Tāmes pozīcijā ir kļūda, pārseguma paneļu augstums h=265mm.
4. Jautājums: Trešās ēkas rasējumā BK-25 pie ass 2 ir norādīta sija CPE-E3-B-F2-001. Lūdzu
precizējiet šīs sijas funkciju. Šobrīd pārseguma panelis E3-F-EP-6/265/6300-3 ir divlaidumu.
Atbilde: Uz sijas CPE-E3-B-F2-001 balstās pārseguma panelis E3-F-EP-6/265/6300-3, daļa no kura
ir konsole (tas ir specpasūtījums).
5. Jautājums: Trešās ēkas rasējumā BK-25 specifikācijā ir norādīti E3-F2-EP-6/265/2730-72 paneļi (1
gab.). Taču plānā šie paneļi ir atrodami 2 gab. Lūdzu labojiet specifikāciju.
Atbilde: Paneļu skaits – 2gab., specifikācija tiks labota.
6. Jautājums: Ceturtās ēkas tāme 4-1-1, pozīcija nr. 5: apjomā, iespējams, ieviesusies kļūda. Grunti
paredzēts blietēt 2403 m2, bet plēvi ieklāt tikai 202.5 m2. Kāds ir pareizais plēves apjoms?
Atbilde: Plēves apjoms - 2403 m2.
7. Jautājums: Ceturtās ēkas tāmē 4-1-1 pozīcija nr. 8: nav norādīts apjoms. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Skatīt rasējumu BK-34.
8. Jautājums: Ceturtās ēkas tāmē 4-1-1 pozīcija nr. 16: nav norādīts apjoms. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Skatīt rasējumu BK-35.
9. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 4 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-004.
Plānā ir atrodami 6 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 6 gab.
10. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 2 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-003.
Plānā ir atrodami 4 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 4 gab.
11. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīts 1 gab. panelis CPE-E4-W-F0-012.
Plānā ir atrodami 2 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 2 gab.
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12. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 11 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-015.
Plānā ir atrodams 1 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 11 gab.
13. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 2 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-018.
Plānā ir atrodams 1 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 2 gab.
14. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 2 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-019.
Plānā ir atrodams 1 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 2 gab.
15. Jautājums: Ceturtās ēkas rasējumā BK-39 specifikācijā norādīti 4 gab. paneļi CPE-E4-W-F0-025.
Plānā ir atrodams 1 gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: 4 gab.
16. Jautājums: Ceturtās ēkas tāmē 4-1-4 pozīcijā nr. 2 ir norādīti iekšsienu dz/b paneļi. Rasējumā BK39 iekšsienas uzrādās monolītas. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Iekšsienas cokolstāvā ir monolītas.
17. Jautājums: Piektās un sestās ēkas rasējumā BK-04, pie apzīmējumiem norādīts, ka ārējās sienas
paneļiem siltumizolācijā ir paredzēts putupolisterols, taču specifikācijas tabulā ir norādīts apjoms pie
akmens vates. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Siltumizolācija paredzēta no putupolistirola.
18. Jautājums: Piektās ēkas tāmē Nr. 5-1-5 pie 1. stāva pārsegumiem ir norādīti divi apjomi – 265 mm
un 200 mm. Rasējumā BK-12 specifikācijā ir norādīti 3 paneļu veidi – 265 mm; 220 mm; 200 mm.
Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Apjomos tiks iekļauti paneļi 220 mm (BK-12, specifikācijas pozīcijas Nr. 81, 82)
19. Jautājums: Piektās ēkas rasējumā BK-16, plānā norādīti pārseguma paneļi E5-F6-EP-6/265.
Specifikācijā šie paneļi neuzrādās. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Paneļi tiks iekļauti specifikācijā.
20. Jautājums: Piektās ēkas rasējumā BK-16, plānā norādīti pārseguma paneļi E5-F6-EP-6/220.
Specifikācijā šie paneļi neuzrādās. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Paneļi tiks iekļauti specifikācijā.
21. Jautājums: Jumta logs 1. ēkai rasējuma lapā AR-01-105 un logu specifikācijā AR-01-601 4. lappusē
marķēts J/302.1-DI neatbilst darbu apjomu sarakstā Nr. 1-1-7. jumta logam J301.2.
Atbilde: Darbu apjomu saraksts tiks labots.
22. Jautājums: Nepieciešama specifikācija logu žalūzijām un aptumšošanas aizsegiem.
Atbilde: Skatīt rasējuma lapas AR-05-901 un AR-05-902.
23. Jautājums: Ēkas Nr. 1 durvju specifikācija nesakrīt ar durvju skaitu stāvu plānos. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Durvju skaitu skatīt pēc stāvu plānu rasējumiem.
24. Jautājums: Ēkas Nr. 2 stāvu plānos ir logi L/110.2 un L/108.4, bet tie nav apjomu sarakstā un logu
specifikācijā. Nepieciešama specifikācija un izmaiņas apjomu tabulā.
Atbilde: Logi tiks pievienoti apjomu sarakstam.

2

25. Jautājums: 9.1. (failā 07-154_20168023_BA_eka_1) ŪK lapā 8. Kanalizācijas sistēmas/Sewage
water cauruļvadu apjoms neatbilst projekta apjomam:
a. pozīcija 8.1. Kanalizācijas caurule Wawin Optima / Sewage pipe Wawin Optima, DN32 ir
95m, pēc projekta rasējumiem - 250m;
Atbilde: 250 m
b. pozīcija 8.4.Kanalizācijas caurule Wawin ASTO / Sewage pipe Wawin ASTO, DN100 ir
317m, pēc projekta rasējumiem – 664m.
Atbilde: 664 m
26. Jautājums: 7. ēkas AR daļas rasējums ar nosaukumu – 21_20160901_BP_LC_AR_200_eka_7, failu
nav iespējams atvērt. Iespējams, bojāts.
Atbilde: Failu būs iespējams atkārtoti saņemt pie pasūtītāja VAS “Tiesu namu aģentūra”.
27. Jautājums: Darba apjomu tabulā nav uzskaitīts no Ēkas Nr. 3 logu specifikācijas Ārējās logu restes:
tips 1, 1000x1700 (logam L/113.3-DI), bet apjomu tabulā ir norādīts pozīcijā Nr. 3.25 - 1000 x
2200mm; tips/type 1, kas neparādās specifikācijās.
Atbilde: Ārējās logu restes tiks iekļautas specifikācijā.
28. Jautājums: Vai šajā iepirkumā nepieciešams piedāvāt “IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN
BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS Construction
volume list, Tehnoloģija: Ēka Nr.1 ÷ ēka Nr.7” Darbu apjomu saraksts Nr.T-2-2. “Medicīnas
nodaļas” pozīcijas Nr. 1.20 “Auto zīmju projektors / Auto sign projector”?
Atbilde: Piedāvājuma cenā nav jāiekļauj.
29. Jautājums: Vai šajā iepirkumā nepieciešams piedāvāt “IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN
BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS Construction
volume list, Tehnoloģija: Eka Nr.1 ÷ ēka Nr.7” Darbu apjomu saraksts Nr.T-2-2. “Medicīnas
nodaļas” pozīcijas 2.1 - 2.24 “Māsu izsaukuma sistēma” ?
Atbilde: Jā, nepieciešams
30. Jautājums: Vai apjomu sarakstā “IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU
KOPSAVILKUMS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS Construction volume list, Tehnoloģija:
Eka Nr.1 ÷ ēka Nr.7” Darbu apjomu saraksts Nr.T-2-2. “Medicīnas nodaļas” pozīcija Nr. 4
“Medicīnas mēbeļu uzstādīšana / Installation of medical furniture” ir jāpiedāvā uz visām šajā
“Medicīnas nodaļas” apjomu sarakstā minētajām iekārtām vai tikai uz tām, kas nav atzīmētas ar
simbolu (*) ?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
31. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-2-3” ” Mēbeļu un aprīkojums.” pozīcija Nr. 76
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
32. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-3-1.” “Mēbeļu un aprīkojums” pozīcija Nr. 69
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
33. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-3-2.” “Sporta telpas aprīkojums” pozīcija Nr. 37
“Sporta aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
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34. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-4-3.” “Mēbeļu un aprīkojums” ir jāpiedāvā tikai
starpsienas galdiem, bet paši galdi nav jāpiedāvā?
Atbilde: Jāpiedāvā pozīcijas , kas ir bez simbola (*), t.sk. starpsienas.
35. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-4-3.” “Mēbeļu un aprīkojums” pozīcija Nr. 34
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
36. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-5-1.” “Mēbeļu un aprīkojums” pozīcija Nr. 54
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
37. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-5-2.” “Sporta telpas aprīkojums” pozīcija Nr. 4
“Sporta aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
38. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-6-1.” “Mēbeļu un aprīkojums” pozīcija Nr. 54
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
39. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-6-2.” “Sporta telpas aprīkojums” pozīcija Nr. 4
“Sporta aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai uz tām, kas ir bez simbola (*), proti, nevienai? Kā rīkoties sastādot
piedāvājumu?
Atbilde: Pozīcija piedāvājumā nav jāiekļauj.
40. Jautājums: Vai “Darbu apjomu saraksts.Nr.T-7-2.” “Mēbeļu un aprīkojums” pozīcija Nr. 59
“Mēbeļu un aprīkojums uzstādīšana” ir paredzēta visām šajā apjomu sarakstā minētajām mēbelēm un
aprīkojumam vai tikai tām, kas ir bez simbola (*)?
Atbilde: Tikai tām, kas ir bez simbola (*).
41. Jautājums: Būvdarbu apjomu sarakstā 9.8 (failā 7-143_20160823_BA_Arejie_tikli) SAT_pagalma
lapā 6.pozīcijas Rūpn. izolēto cauruļu (t.sk. fasondaļu) montāža tranšejā/Installation of preinsulated
pipes, Ø89/200, Ø89/180 apjoms ir 130 m, bet pēc projekta rasējumiem – 180 m. Apjomos trūkst 50
metri.
Atbilde: Pieņemt 180 metri.
42. Jautājums: Pirmās ēkas, 1.st. plānā telpai Nr. 1028 norādīts grīdu marķējums G-1.5, taču griezumā
1-1, šai telpai grīda marķēta ar G-1.2. Grīdu excel specifikācijā šai telpai norādīts grīdu tips G-1.1.
Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Telpai Nr. 1028 grīdas tips G-1.5
43. Jautājums: Lūdzu precizējiet kāds stiegrojums ir paredzēts žoga pāļiem?
Atbilde: 8 gab d16 B500B
44. Jautājums: Projektā ņemot vērā ārējās iedarbības klases XD2 XA1 XC3, minimālā pāļu betona
marka būtu C30/37, taču tāmē norādīta C20/25. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Betona marka C30/37
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45. Jautājums: Piektās un sestās ēkas rasējumā BK-02 pāļa griezumā norādītas d=16 AIII stiegras 6 gab,
taču tāmē pie pāļiem norādītas d=16mm BST500, 8.gab. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Pieņemt - d=16mm BST500, 8. gab.
46. Jautājums: Pirmās ēkas 1.stāva apdares tabulā ir norādītas telpas (piemēram – 1008;1003), kurām ir
paredzēts sienām gan flīzes, gan krāsojums. Lūdzu precizējiet kur tieši šajās telpās ir paredzētas flīzes
un kur krāsojums? Kādā augstumā ir paredzēts flīzēt?
Atbilde: Paredzēt tikai flīzes.
47. Jautājums: Logiem ar Schuco profiliem maksimālā stiklojuma drošības klase ir FB4 un RC4,
projekta vajadzībām nepieciešamo drošības klasi RC5, FB6 nav tehniski iespējams izpildīt. Vai var
piedāvāt zemākas drošības klases logus?
Logi, kuru drošības klasi nevar izpildīt pēc projekta prasībām:
Ēka nr.1
L/201.1 (Schuco AWS 90 BR FB6) BR6-S
L/204.1 (Schuco AWS 90 BR FB6) BR6-S
L/204.2 (Schuco AWS 90 BR FB6) BR6-S
Ēka nr.2
Li/202.1 (Schuco AWS 90 BR
Li/202.2 (Schuco AWS 90 BR
Li/202.3 (Schuco AWS 90 BR
Li/202.4 (Schuco AWS 90 BR
Li/202.5 (Schuco AWS 90 BR

RC5) P7B
RC5) P7B
RC5) P7B
RC5) P7B
RC5) P7B

Ēka nr.3
Li/202.6 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.7 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.8 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Ēka nr.4
Li/202.2 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.4 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.6 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.9 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.10 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.11 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.12 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.13 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.14 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.15 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.16 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.17 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.18 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.19 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.20 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Ēka nr.5
L/202.1 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
L/202.24 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
L/202.25 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
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L/202.26 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Ēka nr.6
Li/202.1 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.24 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.25 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.26 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Ēka nr.7
Li/202.21 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B
Li/202.22-EI30 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B_EI30
Li/202.23-EI30 (Schuco AWS 90 BR RC5) P7B_EI30
Atbilde: Pēc mūsu informācijas, tas ir tehniski izpildāms.
48. Jautājums: Ēkas Nr. 5 apjomu tabulā nav logu režģi no specifikācijām AR-05-601 pozīcija
L/110.12. Lūdzu precizējiet?
Atbilde: Logu režģi tiks iekļauti apjomos.
49. Jautājums: ESS-DT-SP aprakstā minēta kabeļu marka Cat6A, bet materiālu specifikācijā minēta
kabeļu marka Cat6. Kura ir īstā kabeļu marka?
Atbilde: Atbilstoši izsniegtajam būvprojektam ir paredzēts izmantot U/UTP LSZH Cat6 kabeļa
marku darba vietu pieslēgumiem, attiecīgi serveriem ir paredzēts izmantot U/UTP LSZH Cat6a
kabeļa marku serveru un sistēmas bloku pieslēgumiem.
50. Jautājums: Lūdzu definēt ESS-ORS-SP sadaļas materiālu specifikācijās minēto iekārtu tipus un
markas?
Atbilde: Būvprojektā pievienotā specifikācija ir minēts tehniskā risinājuma bāzes elementu
iekārtu tips un ražotājs (piem. MotoTRBO SLR5500 un Zonith BPBi-01). Pretendents ir tiesīgs
piedāvāt analogus materiālus atbilstoši projektēšanas uzdevumam un izsniegtajam būvprojektam,
kas nodrošina pilnīgu sistēmas darbību.
51. Jautājums: Pirmās ēkas rasējumā BK-18 ir norādīta saliekamā dz/b starpsiena uz asīm 7-8; B,
taču rasējumā AR-01-102 šī siena ir nomarķēta kā S-3.5, kas atbilst Kivi bloku mūrim. Lūdzu
precizējiet?
Atbilde: Saliekamā dz/b starpsiena.
52. Jautājums: Pēc pasūtītāja atbildēm Nr. 4 (5.jautājums) tika atbildēts ka tāmē Nr.1-1-2 pozīcija
nr.1;2;3 iekļaut nevis saliekamā dz/b kolonnas, bet monolītā un norādīja, lai tiek labota tāme. Vai
būvnieks ir tiesisks mainīt pasūtītāja tāmes formu?
Atbilde: Tāmi labos pasūtītājs.
53. Jautājums: Pēc pasūtītāja atbildēm Nr. 4 (7.jautājums) tika atbildēts ka rasējumā BK-23 ir labots
ieliekamo detaļu skaits. Vai šīs izmaiņas tiks ievērstas arī tāmē?
Atbilde: Jā
54. Jautājums: Darbu apjomu saraksts. Nr.2-2-1. ŪK lapā pozīcijā 9.15 ir iekļauts dušas komplekta
1 gabals, bet projekta iekārtu specifikācijā tie ir 12 gab. Lūdzu precizējiet apjomus?
Atbilde: 12 gab.
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55. Jautājums: Sanitārtehnisko iekārtu apjomu neatbilstības. Ēka 4. Darbu apjomu saraksts. Nr.4-2-1.
Apjomu neatbilstības tāmē un projektā.
Atbilde: Pieņemt daudzumu pēc projekta rasējumiem
Pēc projekta
95
Santehniskas iekārtas / Sanitary equipment
Tāme
rasējumiem
K-Sēdpohodu montāža, Vitra S50 , vai ekvivalents,
piekarams wc Rim-Ex (bez apmales), izņemams,
mazgājams/nomaināms diverters WC vāks Soft
Close cietais, duraplasts, metāla eņģes / Installation
96
10-19
kpl./set
32.00
34.00
of WC bowls, Vitra S50 wall-hung toilet WC RimEx (with no rim), removable, washable/replaceable
diverter, WC lid Soft Close hard, duraplast, metal
hinges, or equivalent
K -WC rāmis montāža, INEO PLUS (Vācija), vai
ekvivalents, 1120 mm x 450 mm 9072500T000 ar
97
hromētu pogu / WC frame installation INEO PLUS kpl./set
32.00
34.00
(Germany), 1120 mm x 450 mm 9072500T000 with
a chrome-finished button, or equivalent
RM. Keramikas roku mazgātne montāža, Vitra S20,
vai ekvivalents, izlietne 55cm ar stiprinājumu
komplektu puskāja komplektā neietilpst Izmērs
550x440x175mm., un hromēts pudeļsifons Sifona
izplūde 11/4 x 63. / Ceramic hand sink, installation,
98
10-17 Vitra S20 sink 55 cm with a set of fixtures (without kpl./set
59.00
70.00
a pedestal). Dimensions 550x440x175 mm.
Chrome-finished bottle siphon, outlet 11/4 x 63.
Attālums no sienas līdz noplūdes atveres centram
210mm. / Distance from the wall to the centre of the
drain aperture 210 mm.
RM. Keramiskās izlietnes maisītājs Dynamic S, vai
ekvivalents, montāža. / Mixer tap for a ceramic
sink, Dynamic S, installation. Snīpja garums
105mm, snīpja augstums 57mm, +/- 7o grozāms
99
10-23 aerators. / Spout length 105 mm, spout height 57 kpl./set
58.00
70.00
mm, +/- 7o rotating aerator. Keramiskais kartridžs
35 mm, mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8. / 35
mm ceramic cartridge, soft water leads F 35 cm x
3/8. Stiprinājumu komplekts / Fixing kit
D. Vitra Dynamic S iebūvējamais dušas maisītājs
(redzamā daļa) (A42225EXP), Vitra Solo C dušas
galva (A45635EXP); Vitra hromēta caurule dušas
galvai 104mm (A45653EXP); Vitra Minibox
maisītājs (iebūvējamā daļa) (A42213EXP)/ vai
ekvivalents/ Vitra Dynamic S embedded shower
mixer (visible part) (A42225EXP), Vitra Solo C
100 10-22
kpl./set
14.00
32.00
shover heador (A45635EXP), Vitra chromed pipe
for shower head 104mm (A45653EXP), Vitra
Minibox shower mixer (embedded part)
(A42213EXP), or equivalent
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56. Jautājums: 10/0.4kV āra abonenta daļā pie darbu izmaksām nav iekļauta 0.4kV kabeļu un
kontrolkabeļu guldīšana, tikai materiālos ir iekļauti 38660m kabeļi, kā arī pie materiāliem parādās
"T" un "X" veida uzmavas, kuras nav darbu apjomos. Vēl šajā tāmē pie materiāliem ir 40gab
elektrodi, bet zemējuma lenta materiālos ir 2430m, sanāk, ka elektrodi priekš šāda lentas apjoma ir
krietni par maz.
Atbilde: 1kV darbu izmaksu specifikācijā iekļautas tranšejas (kabeļu koridori), kur izvietoti visi
0.4kV un kontrolkabeļi, t.v. 38710m kabeļu guldīšanas darbu izmaksu aprēķinam jāņem no 4 līdz 8
kabeļiem tranšejā; "T" un "X" veida uzmavas daudzumu jāvairo uz 1 uzmavas montāžas cenu; 78
vertikālie zemētāji paredzēti papildus iedzīšanai, lai sanāktu kontūra ar pretestību 10 Omi.
57. Jautājums: Abās apgaismojuma tāmēs nesakrīt balstu un gaismekļu apjomi, piemēram, pagalma
apg. specifikācijā ir 42gab. balsti, uz kuriem montējas traversa, kas paredzēti četriem gaismekļiem,
bet gaismekļi specifikācijā ir 92, no kuriem daļa paredzēta montāžai uz fasādes. Lūdzam precizēt.
Atbilde: Uz katra balsta jābūt pa diviem gaismekļiem, pārējie paredzēti montāžai uz fasādes.
58. Jautājums: Vai apgaismojums, kas paredzēts ārējo tīklu tāmes labiekārtošanā nedublējas ar
apjomiem pagalma apgaismojums un ārējais apgaismojums, lūdzu precizējiet?
Atbilde: Nē, nedublējas
59. Jautājums: Ēkas Nr.6 durvju tips HDMst – 4. tips pēc rasējuma “AR-06-704” ir durvis ar stiklojumu,
bet failā “Pielikums AR-6-7” specifikācijās nav “x” pie sadaļas “Stikls / Glass”. Specifikācijās
durvīm Nr.p.k. 53, 170, 171, 173, 174 utt. Durvju specifikācijas neatbilst durvju rasējumiem. Pēc kā
jāvadās sastādot piedāvājumu, pēc durvju rasējuma vai specifikācijām?
Atbilde: Jāvadās pēc durvju rasējuma.
60. Jautājums: Lūdzu definējiet rasējumā “IN-07-103” ar nosaukumu “3.stāva grīdas un sienu apdares
plāns” sienu tipu “S4.2”. No kāda materiāla ir ložu uztvērējs, kādas specifikācijas, kāds ražotājs?
Atbilde: Materiāls Dura-Bloc un Dura-Panels (vai ekvivalents), ražotājs – Range Systems.
61. Jautājums: Lūdzu definējiet materiālu rasējumā AR-06-422, AR-06-423 ar nosaukumu “Vara vai
LED siets radio viļņu aizturēšanai / COPER OR LED NET SHIELD FOR RADIO WAVES”. Kādas
specifikācijas ir šim materiālam? Kādas tehniskās prasības šim materiālam jānodrošina?
Atbilde: Materiālam jābūt tādam, lai tas nelaistu cauri visus radio viļņus (t.sk. WiFi, GSM, 3G, 4G
signālus).
62. Jautājums: Lūdzam precizēt, cik vienlaicīgās sarunas vai sarunu kanāli Operatīvai radio sakaru
sistēmai (ORS) ir jānodrošina:
a) Katrā ēkā?
b) Ārpus ēkām?
c) Visam kompleksam kopā?
Atbilde: Tikai cietuma kompleksa teritorijā (katrā ēkā un kompleksa pieguļošā zemesgabala
ietvaros), atbilstoši pasūtītājam izsniegtai radiofrekvences lietošanas noteikumiem.
63. Jautājums: Kāds ir projekta risinājums ORS sistēmas radio kanālu resursu pārvaldībai kompleksa
teritorijā? Vai automātisks vai manuāls?
Atbilde: Automātisks
64. Jautājums: Cik km lielā attālumā un kāds signāla līmenis piegādājamai ORS (operatīvai radio
sistēma) ir jānodrošina ārpus kompleksa teritorijas?
Atbilde: Sistēmai ir jāstrādā zemesgabala ietvaros.
65. Jautājums: Kāds ir projekta risinājums radio signāla interferences novēršanai ēkās un kompleksa
teritorijā?
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Atbilde: Pretendentam jānodrošina pilnīga sistēmas darbība, kas paredz radio signāla interferences
novēršanas pasākumus atbilstoši pretendenta piedāvātai sistēmai. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt savus
risinājumu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, izsniegtajam būvprojektam, kas nodrošina pilnīgu
sistēmas darbību, kas atkarīga no pretendenta konkrētām piedāvātām iekārtām un tā programmu
nodrošinājuma komplekta.
66. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā punktā 25.3 “Zvanu ierakstīšanas sistēma” ir norādīta
nepieciešamība veikt sarunu ierakstu. Taču ne ORS, ne Balss un datu tīkla specifikācijās nav iekļauts
nepieciešamais zvanu ierakstīšanas risinājums, tādēļ:
a) Lūgums specificēt projektēto zvanu ieraksta risinājumu?
b) Kurā sadaļas (ORS vai ne Balss un datu tīkla) izmaksās ir jāiekļauj nepieciešamais zvanu
ieraksta risinājums?
c) Kādu savienojumu (interfeisa kartes: ISDN, SIP…) un ar kādu kapacitāti ir paredzēts izmantot
ORS un balss tīkla sistēmu savienošanai ar Zvanu ierakstu sistēmu?
Atbilde: Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un izsniegtajam būvprojektam ir plānots izmantot
esošos Ethernet/IP savienojumus balss (SIP), kas ir ieslēgts ESS-DT sadaļas specifikācijā plānotajā
Balss sistēmā.
67. Jautājums: Esošajā Balss un datu tīklu sistēmas specifikācijā nav iekļautas balss risinājuma
galiekārtas (piemēram, IP telefoni) , kuras ir neatņemas funkcionējoša balss risinājuma
komponentes. Lūdzam norādīt nepieciešamo balss galiekārtu skaitu un tipu, kuras ir jāiekļauj
risinājuma izmaksās.
Atbilde: tas būs atsevišķs iepirkums
68. Jautājums: Kāds ir projekta risinājums balss sarunu nodrošināšanai no ORS uz balss sakaru
sistēmu un no balss sakaru sistēmas uz ORS sistēmu? Kāda tipa interfeiss un ar cik lielu kapacitāti
ir jāizmanto šīs funkcionalitātes nodrošināšanai?
Atbilde: Paredzēts izmantot esošo Ethernet savienojumus (SIP).
69. Jautājums: Esošajā ar Balss un datu tīklu sistēmas specifikācijā ir norādīti divi neatkarīgas balss
sakaru sistēmas (ar dažādu licenču skaitu), bet tikai viens fiziskais serveris: Cisco Business Edition
6000H serveris (M4). Lūdzam precizēt kāds ir projekta risinājums 2 balss sistēmu uzstādīšanai
izmantojot vienu fizisko serveri.
Atbilde: Atbilstoši izsniegtajam būvprojektam ir paredzēta vienota balss sistēma, serveris ir
paredzēts citās sadaļās.
70. Jautājums: Rasējumā AR-05-906 ir norādītas restes KMS 08 un KMS 09, taču nav norādītas restu
dimensijas un nav precizēts kādas stiklotās konstrukcijas ir jāparedz.
Atbilde: ir jāparedz visas stiklotās konstrukcijas
71. Jautājums: Tāmē 5-1-11, pozīcijā nr. 18 ir minētas metāla konstrukcijas fasādes sniega
novadīšanai. Lūdzu sniedziet rasējumus ar detalizētu informāciju par šim konstrukcijām.
Atbilde: detalizācija tiks precizēta autoruzraudzības kārtībā
72. Jautājums: Tāmē 5-1-3, pozīcijā nr. 1 ir norādītas metāla konstrukcijas 60.43tn. Lūdzu precizējiet
kas šajā apjomā ir iekļauts, kur iespējams redzēt rasējumus ar šīm konstrukcijām.
Atbilde: Metāla karkasa konstrukciju izgatavošana un montāža, tērauda konstrukciju korozijas
aizsardzības klase C3-I, visām konstrukcijām jānodrošina ugunsdrošības robežas saskaņā ar
LBN201-15 (Kāpnes un galerijas).
73. Jautājums: Tāmē 5-1-3, pozīcijā nr. 6 ir norādīts RHS 250*10, 23,2t. Sarēķinot pēc dotajiem m,
kopā sanāk 2.65 t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 2.65 t
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74. Jautājums: Tāmē 1-1-3, pozīcijā nr. 1 ir norādītas metāla konstrukcijas 17t. Lūdzu precizējiet kas
šajā apjomā ir iekļauts, kur iespējams redzēt rasējumus ar šīm konstrukcijām.
Atbilde: Pozīcija Nr.1 tiks izslēgta no tāmes 1-1-3
75. Jautājums: Tāmē 1-1-3, pozīcijā nr.2 ir norādīta pozīcija – Steel Truss, m=74.98, 26.7t. Ņemot
HEB 140 svaru uz vienu metru sanāk 2.53t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 2.53 t
76. Jautājums: Tāmē 4-1-11, pozīcijā nr. 16 ir norādīta apdare ar specelementiem. Lūdzu precizējiet
materiālu, ar kādu paredzēta apdare, un vietu kur ēkā nepieciešama šī apdare.
Atbilde: Skatīt rasējuma lapu Nr. AR-04-904
77. Jautājums: Tāmē 2-1-3, pozīcijā nr.5 ir norādīta pozīcija – Steel Truss, m=89.15, 53.1t. Ņemot
HEB 140 svaru uz vienu metru sanāk 3.01t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: drukas kļūda, pieņemt 3.01 t
78. Jautājums: Tāmē 3-1-3, pozīcijā nr.7 ir norādīta pozīcija – Steel Truss, m=159.98, 46.5t. Ņemot
HEB 140 svaru uz vienu metru sanāk 5.39t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 5.39 t
79. Jautājums: Tāmē 3-1-3, pozīcijā nr.7 ir norādīta pozīcija – Steel Beam, HEB 200, m=226.7,
27,9t. Ņemot HEB 200 svaru uz vienu metru sanāk 13.9t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 13.9 t
80. Jautājums: Tāmē 3-1-3, pozīcijā nr.9 ir norādīta pozīcija – Steel Beam, HEB 200, m=226.7,
27,9t. Ņemot HEB 200 svaru uz vienu metru sanāk 13.9t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 13.9 t
81. Jautājums: Tāmē 4-1-3, pozīcijā nr.2 ir norādīta pozīcija – Steel Truss, m=133.4, 43.3t. Ņemot
HEB 140 svaru uz vienu metru sanāk 4.5t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: drukas kļūda, pieņemt 4.5 t
82. Jautājums: Tāmē 6-1-3, pozīcijā nr. 1 ir norādītas metāla konstrukcijas 60.43tn. Lūdzu precizējiet
kas šajā apjomā ir iekļauts, kur iespējams redzēt rasējumus ar šīm konstrukcijām.
Atbilde: Metāla karkasa konstrukciju izgatavošana un montāža, tērauda konstrukciju korozijas
aizsardzības klase C3-I, visām konstrukcijām jānodrošina ugunsdrošības robežas saskaņā ar
LBN201-15 (Kāpnes un galerijas).
83. Jautājums: Tāmē 6-1-3, pozīcijā nr. 6 ir norādīts RHS 250*10, 23,2t. Sarēķinot pēc dotajiem m,
kopā sanāk 2.65 t. Lūdzu precizējiet šo pozīciju.
Atbilde: Drukas kļūda, pieņemt 2.65 t.
84. Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma
“Kvalifikācija” 2.3.2. punkta otrās sadaļas (c) apakšpunktā noteiktās prasības atbildīgā ēku
būvdarbu vadītāja pieredzes nodrošināšanai, ja vienā no diviem uzrādītajiem objektiem, kuros šis
speciālists bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir veikta divu ēku būvniecība viena līguma ietvaros,
kurām ir kopēja ārējā teritorija, ārējie inženiertīkli, izbūve veikta vienlaicīgi un ēkas nodotas
ekspluatācijā vienā laikā, kā arī objekts atbilst visām nolikuma 2.3.2.punkta (c) apakšpunktā
noteiktajām prasībām. Jāpiezīmē, ka piedāvātais speciālists kā atbildīgais būvdarbu vadītājs
objektā vienlaicīgi vadīja abu ēku būvniecību un visus ar to saistītos darbus. Norādām, ka šāda
veida pieredze ir līdzīga cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, iepirkuma priekšmeta
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būvdarbu specifikai, kur arī ir vienlaicīgi jāizbūvē vairākas ēkas ar kopēju teritoriju un kopīgiem
ārējiem inženiertīkliem. Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs ar šādu pieredzi spēs kvalitatīvi veikt
darbus arī šī iepirkuma priekšmeta specifikai atbilstošos darbos, jo jāpārrauga vairāk kā vienas
ēkas būvniecības process viena līguma (objekta) ietvaros.
Atbilde: Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punkta otrās daļas (c)
apakšpunkts tiks grozīts, izsakot šādā redakcijā:
“(i)
vismaz 2 (divos) objektos (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kuros veikti jaunas
būvniecības vai pārbūves būvdarbi III grupas publiskās ēkās (kur vienā ēkā paredzēts
vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ar platību vismaz 5 000 m² un ēku
būvdarbu kopējās izmaksas pārsniedz 5 000 000,00 EUR (piecus miljonus euro 00 centus)
(bez PVN);”.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka:
1)
Iepirkuma nolikuma 10. pielikuma “Būvprojekts” daļā, kurai piešķirts statuss “informācija
dienesta vajadzībām”, ir veikti precizējumi. Lūdzam, ievērojot Iepirkuma nolikumā
noteikto kārtību, piegādātājiem, kuri jau saņēmuši visu iepirkuma dokumentāciju, sākot ar
02.05.2017., ierasties Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab., lai saņemtu papildus
informāciju, kas ir iekļauta CDR datu nesējā;
2)
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem būs pieejama VAS “Tiesu namu aģentūra” mājas lapā
internetā www.tna.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai
informācijai VAS “Tiesu namu aģentūra” mājas lapā.

11

