Ieinteresētajiem piegādātājiem
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
Valsts akciju sabiedrības “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) (turpmāk – Iepirkums),
dokumentācijā ietvertajām prasībām un sniedz šādas atbildes:
1.
Jautājums: Tāmē 1. ēkai, nav iekļauti 2 gab. testa pāļi. Aprakstā minēts, ka nepieciešami.
Lūdzam iekļaut testa pāļus.
Atbilde: Testa pāļi iekļauti poz. 3 tāmē Nr. 1-1-1, t.sk. pāļu statiska pārbaude.
2.
Jautājums: Tāmē Nr. 1-1-1. Pozīcija nr. 7 ir minēta vertikālā hidroizolācija. Lūdzu precizēt, kur
projektā ir iespējams to atrast.
Atbilde: Būvprojektā paredzēta vertikālā izolācija:

no ēkas iekšpuses starp pagraba betona sienu un grīdas pīrāgu paredzēts līmēts bitumena segums
(GRACE BITUTHENE 4000, vai analogs);

no ārējās puses – pagraba sienas aizsargslānis (ISO-DRAIN 8 DIAGONAL), mehāniskais
stiprinājums pie betona paneļa vai analogs;
un vertikālā hidroizolācija 2 kārtās ar ruļļveida materiāliem.
Skatīt mezglu M2 – cokola mezgls (piemēram, lapa AR-02-502).
Analoģiski – citām ēkām.
3.
Jautājums: Tāmē Nr. 1-1-1 pozīcijā nr. 8 ir minēta horizontāla hidroizolācija. Pamatu mezglu
rasējumos neuzrādās hidroizolācija. Lūdzu precizējiet, kur paredzēts šo hidroizolāciju ieklāt.
Atbilde: Hidroizolācija paredzēta režģogiem.
4.
Jautājums: Tāmē Nr. 1-1-4 pozīcijā nr. 2 ir norādītas iekšsienas ME-E1-W-F0. no saliekamā
dz/b, taču rasējumā BK-16 plānā uzrādās monolītās starpsienas. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: ME-E1-W-F0 saskaņā ar lapu BK-16 – iekšējā monolīta dzelzsbetona siena, tāmē Nr. 11-4 poz. 2 – no monolītā dz/betona.
5.
Jautājums: Tāmē Nr. 1-1-2 pozīcijās nr. 1; 2; 3 ir norādītas saliekamā dz/b kolonnas, taču
rasējumā BK-16 ir norādīts, ka cokola stāvā ir paredzētas monolītās kolonnas. Lūdzu precizējiet.
Atbilde: Cokola stāvā paredzētas monolītās kolonnas, tāmē Nr. 1-1-2 nomainīt poz. 1; 2; 3 uz
monolītām dzelzsbetona kolonnām.
6.
Jautājums: Rasējumā BK-22 specifikācijā panelis EP-6/265/5030-14 ir norādīti 2 gab. Plānā ir 3
gab. (Ass 11-A; 9-C; 8-C). Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-22 specifikācijas pozīcija Nr. 18 ir labota uz 3, tāmē šis daudzums ir iekļauts.
7.
Jautājums: Rasējumā BK-23 specifikācijā ir norādīta CPE-E1-B-F3-006 viena ieliekamā detaļa.
Plānā atrodamas divas. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta rasējumiem.
Atbilde: Specifikācijā ir pievienota otra ieliekama detaļa.
8.
Jautājums: Rasējumā BK-24 specifikācijā ir norādīti paneļi EP-6/220/503-12 9 gab., taču plānā ir
atrodami 14 gab. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-24 specifikācijas pozīcija Nr. 12 EP-6/220/7030-12 ir labota uz 14, tāmē šis
daudzums ir iekļauts.
9.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-21 ir norādītas monolītā betona sienas, taču rasējumā BK-31
ir norādītas saliekamā dz/b sienas. Tāmē pie šim pozīcijām arī ir saliekamā dz/b sienas. Precizējiet
risinājumu.

Atbilde: BK-21 iekšējā monolītā dz/b siena. Tāmē arī labot iekšsienas uz monolītas dz/b sienas.
10.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-03 ir norādītas monolītā betona sienas. Tāmē šādas pozīcijas
nav. Lūdzu, precizējiet.
Atbilde: Aizstāt ar saliekamā dz/b vienslāņa sienu, tāmē Nr. 2-1-4, poz. Nr2.
11.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-7 ir norādīta monolītā kolonna ar augstumu h=750mm.
Rasējumā BK-21 ir norādītas tajās pašās vietās saliekamās dz/b kolonnas ar augstumu h=2410mm.
Lūdzu, precizējiet vai ir monolītās kolonnas vai saliekamā dz/b.
Atbilde: Monolītā dz/b kolonna, h=750mm.
12.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-21 ir norādīta monolītā siena CPE-E2-W-F0-038, ar
augstumu h=2410 mm, taču tā pati siena rasējumā BK-12 ir norādīta ar augstumu h=1010mm. Lūdzu,
precizējiet.
Atbilde: Monolītā dz/b sien, h=2400mm.
13.
Jautājums: Otrās ēkas tāmē Nr. 2-1-4 pozīcijā Nr. 2 ir norādītas saliekamā dz/b starpsienas.
Rasējumā BK-21 starpsienas ir norādītas monolītās. Kuru risinājumu uzskatīt par pareizu?
Atbilde: Pareizs risinājums ir tāmē.
14.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-22 specifikācijā norādīts 3slāņu fasādes panelis CPE-E2-WF1-022. Lūdzu, precizējiet kur šis panelis atrodas plānā.
Atbilde: Šī ir drukas kļūda. 22. pozīcijā CPE-E2-W-F1-022 (Asīs 9-10/D) 3 slāņu panelis,
rasējuma izlabots paneļa nosaukums uz CPE-E2-W-F1-022 (Asīs 9-10/D).
15.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-22 plānā ir norādīts 1 slāņa starpsienu panelis CPE-E2-CF1-022 (Ass 9-10; D) Specifikācijā šāda paneļa nav. Lūdzu, precizējiet.
Atbilde: Šī ir drukas kļūda. 22. pozīcijā CPE-E2-W-F1-022 (Asīs 9-10/D) 3 slāņu panelis,
rasējuma izlabots paneļa nosaukums uz CPE-E2-W-F1-022 (Asīs 9-10/D).
16.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-22 specifikācijā panelis CPE-E2-W-F1-104 ir norādīts 1690
mm garš. Plānā šis panelis ir 2610 mm garš. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta
rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-22 specifikācijas pozīcija Nr. 104 labota uz 2610 mm, tāmē šis daudzums ir
iekļauts.
17.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-22 specifikācijā panelis CPE-E2-W-F1-105 ir norādīts 1690
mm garš. Plānā šis panelis ir 2610 mm garš. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta
rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-22 specifikācijas pozīcija Nr. 105 labota uz 2610 mm, tāmē šis daudzums ir
iekļauts.
18.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-30 specifikācijā norādīti paneļi E2-F4-EP-6/265/7010-6 ir
norādīts 1 gab. Taču plānā atrodami 2 gab. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta
rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-30 specifikācijā pievienots trūkstošais paneļu skaits, specifikācijas pozīcija
Nr. 6, tāmē šis daudzums ir iekļauts.
19.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-27 specifikācijā nav norādīts panelis E2-F1-EP-6/265/154080 (1 gab.). Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-27 specifikācijā pievienots trūkstošais apjoms, specifikācijas pozīcija Nr.80,
tāmē šis daudzums ir iekļauts.

20.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-28 specifikācijā norādīti 2 gab. paneļi E2-F2-EP6/265/2930-61. Plānā ir atrodami 3 gab. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta
rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-28 specifikācijā pievienots trūkstošais paneļu skaits, specifikācijas pozīcija
Nr. 61, tāmē šis daudzums ir iekļauts.
21.
Jautājums: Otrās ēkas rasējumā BK-28 specifikācijā norādīts 1 gab. panelis E2-F2-EP6/265/2930-62. Plānā ir atrodami 2 gab. Lūdzu labojiet tāmi un specifikāciju, atbilstoši projekta
rasējumiem.
Atbilde: Lapā BK-28 specifikācijā pievienots trūkstošais apjoms, specifikācijas pozīcija Nr. 62,
tāmē šis daudzums ir iekļauts.
22.
Jautājums: Vai Pasūtītājs ir veicis kādas darbības attiecībā uz projekta EL pieslēguma
būvniecības vajadzībām projektēšanu un būvniecību (skatīt AS “Sadales tīkls” vēstuli Nr. 30VD0014/132 no 28.01.2015.)? Ja būvlaukuma pieslēguma izbūvi uzsāks tikai pēc atklātā konkursa beigām
(līguma noslēgšanas), tas var ievilkties uz ilgāku laiku.
Atbilde: Elektroapgādes pieslēguma būvniecības vajadzībām projektēšanu un būvniecību jāveic
būvniekam, tādejādi izmaksas, kas saistītas ar elektroapgādes pagaidu pieslēguma izbūvi pretendentiem
jāiekļauj savā finanšu piedāvājumā.
23.
Jautājums: Ģeneratora tehniskajās prasībās norādīts - (punkts 43 - darbināšanas ilgums bez
uzpildes, ne mazāk kā, pie slodzes 75 % no prasītās jaudas ~72h). Šāda veida ģeneratora degvielas
patēriņš pie 75 % jaudas ir~88,7l/h. Tātad 88.7x72h=6386 litriem-degvielas patēriņš definētajās 72
stundās. Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka ģeneratoram papildus uzstādama degvielas tvertne ar
tilpumu 450 l. Kā izpildīt tehniskās prasības?
Atbilde: Nepieciešams paredzēt, ka ģeneratoram papildus uzstādamas degvielas tvertnes ar
tilpumu 450 litri 6 gab. daudzumā.
24.
Jautājums: Ģeneratora apraksta 71 punktā: “Degvielas tvertnei jābūt uzpildītai degvielai, kas
būtu pietiekama 4 stundu testam ar nom. slodzi, bet ne mazāk kā:...”. Lūdzu norādiet daudzumu, lai
varētu izpildīt prasību.
Atbilde: Paredzēt “Degvielas tvertnei jābūt uzpildītai degvielai, kas būtu pietiekama 4 stundu
testam ar nom. slodzi, bet ne mazāk kā: 518l”.
25.
Jautājums: Kura jauda un specifikācija jāņem vērā dīzeļģeneratoriem, konteineriem un
aprīkojumam – tā kas norādīta cenu specifikācijā (tajā skaitā jauda 660kVA PRP bez nosacījumiem
konteineram) vai tā, kas norādīta Dīzeļģeneratoru parametru prasībās (580kVA PRP, noteikta izmēra pret
vandālismu aizsargātā, noslēdzamā konteinerā)?
Atbilde: Jāņem vērā dīzeļģeneratoriem, konteineriem un aprīkojumam – tā kas norādīta cenu
specifikācijā (tajā skaitā jauda 660kVA (minimums 630kVA) PRP bez nosacījumiem konteineram).
26.
Jautājums: Vai katrā dīzeļģeneratora konteinerā jāiebūvē papildus 2*450 Litru degvielas tvertnes
vai arī jānodrošina 72 stundu darbība pie 75 % noslodzes?
Atbilde: Dīzeļģeneratora prasības jāizmanto kā paraugu un jānodrošina dīzeļģeneratora darbība
12 h avārijas režīmā.
27.
Jautājums: Lūdzam precizēt, ar kādu nolūku liftu rasējumos AR-02-801, AR-02-802, AR-03801, AR-03-802, AR-04-801, AR-04-802, AR-05-801, AR-06-801 ir marķējums “Ugunsdzēsības lifts”?
Kādas opcijas tas ietver? Kā liftam ir jāstrādā? Vai domāts atbilstoši LVS EN 81-73:2016?
Atbilde: Liftam ir jāstrādā atbilstoši LVS EN 81-73:2016.
28.
Jautājums: Ir konstatētas nesakritības būvdarbu apjomu sarakstos starp failiem .xls formātā un
.pdf formātā, piemēram, Otrās ēkas tāme Nr. 2-1-1 “Pamati”: .xls formāta dokumentā ir pozīcija “Uzstāda
vietas urbtie pāļi D508, (850 gab.)”, bet .pdf formāta dokumentā šāda pozīcija nav. Lūdzam apstiprināt,

ka izvērstās lokālās tāmes (3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 1. pielikums), izņemot tās, kurām
noteikts valsts noslēpuma statuss, ir jāsagatavo, vadoties pēc būvdarbu apjomu saraksta .xls formātā, ne
.pdf formātā. Vēršam Pasūtītāja uzmanību uz to, ka praksē kā darba dokumenti šādā gadījumā vienmēr ir
faili .xls formātā. Pārvēršot failus no .pdf formāta uz .xls formātu var rasties gramatiskas un aritmētiskas
kļūdas, kas var būtiski ietekmēt piedāvājuma raksturu un cenu, kā arī ievērojami apgrūtina piedāvājuma
sagatavošanu un pagarina tā izstrādes laiku.
Atbilde: Minētas pozīcijas .xls failā bija apslēptas ar funkciju HideString un nebija paredzētas
izcenošanai. Lokālās tāmes ir jāsagatavo, vadoties pēc būvdarbu apjomu saraksta .pdf formātā (vai nav
jāattaisa apslēptas rindas .xls formātā).
29.
Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Nolikuma 2. pielikumā
“Kvalifikācija” 2.3.1. punkta (a) apakšpunktā noteiktās prasības, ja vienā no 3 (trim) uzrādītajiem
objektiem tas viena līguma ietvaros ir veicis jaunas būvniecības un pārbūves darbus divās blakus esošās
trešās grupas ēkās ar kopēju ārējo teritoriju un inženiertīkliem, kurā objekta kopējā platība ir vismaz
5 000 m2 un būvdarbu kopējās izmaksas ir ne mazākas kā 5 000 000.00 EUR (pieci miljoni euro un 00
centi) (bez PVN), kā arī objekts atbilst visām pārējām nolikuma 2. pielikumā “Kvalifikācija”
2.3.1. punkts (a) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
Atbilde: Pasūtītājs norāda, ka pretendents būs izpildījis Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā
“Kvalifikācija” 2.3.1. punkta (a) apakšpunktā noteiktās prasības, ja kādā no uzrādītajiem objektiem, tas
viena līguma ietvaros ir veicis jaunas būvniecības un pārbūves darbus divās blakus esošās trešās grupas
ēkās, un objekts atbilst visām pārējām nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.1. punkts (a)
apakšpunktā noteiktajām prasībām.
30.
Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Nolikuma 2. pielikumā
“Kvalifikācija” 2.3.2. punkta (c) apakšpunktā noteiktās prasības atbildīgajam ēku būvdarbu vadītājam, ja
vienā no 2 (diviem) uzrādītajiem objektiem atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs viena līguma ietvaros ir
veicis jaunas būvniecības un pārbūves darbus divās blakus esošās trešās grupas ēkās ar kopēju ārējo
teritoriju un inženiertīkliem, kurā objekta kopējā platība ir vismaz 5 000 m2 un būvdarbu kopējās
izmaksas pārsniedz 5 000 000,00 EUR (pieci miljoni euro un 00 centi) (bez PVN).
Atbilde: Pasūtītājs norāda, ka atbildīgā ēku būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma
nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punkta otrās daļas (c) apakšpunktā noteiktajām prasībām.
Pretējā gadījumā pretendents nebūs izpildījis Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā “Kvalifikācija”
2.3.2. punkta otrās daļas (c) apakšpunktā noteiktās prasības, kas izvirzītas atbildīgajam ēku būvdarbu
vadītājam.
31.
Jautājums: Saskaņā ar Nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punktu Pretendenta rīcībā
jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra
noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1. punkta prasībām un kurš
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un
būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
(i) apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba
aizsardzības zināšanas būvniecībā;
(ii) ieguvis pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
(iii)ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.
Minētā prasība neatbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba
aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punktā noteiktajam, proti, Nolikumā paredzēts, ka par darba
aizsardzības koordinatoru var būt tikai persona, kurai ir būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un
būvuzraudzības jomā, lai gan Ministru kabineta noteikumos personai, kas ieguvusi otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā, būvprakses sertifikāts netiek prasīts. Ņemot vērā
minēto, lūdzam veikt tiesiskajam regulējumam atbilstošus grozījumus Nolikuma 2. pielikuma
“Kvalifikācija” 2.3.2. punktā.
Atbilde: Pasūtītājs ir veicis izmaiņas Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija”
2.3.2. punkta ceturtajā daļā, kurā noteiktas prasības darba aizsardzības koordinatoram, izsakot šādā

redakcijā: “Darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003. gada
25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām:
1. Persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu
vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
(i) apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un
specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;
(ii) ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
vai
2. Persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.”.
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, ierasties Baldones ielā
1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab., lai saņemtu papildus informāciju, kas 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.

