Nr.pk.
1.

2.

JAUTĀJUMI
Darbu apjomos “Saimnieciskā sadzīves kanalizācija
K1 / Sanitary sewers K1” ir pozīcijas:
1)
ūdensdrošā manžete/Water
resistant
collas
DN150.
Materiālu
piegādātāja
katalogā
šādas
detaļas
neatrodam. Lūdzam precizēt,
kas šīs ir par detaļām;
2)
rezerves stiprinājumu / Spare
collas. DN 125. Lūdzam
precizēt, kam paredzēti šie
stiprinājumi;
3)
PP,
PVC-U
un
PE
savienojumi
platgaliem
DB150 /Connection to PP,
PVC-U and PE spigot end
DN150. Lūdzam precizēt,
kas šīs ir par detaļām;
4)
kanalizācijas caurule Dy 25,
PP, SN4 ar fasondaļām un
stiprinājumiem (kondensāta
vads) Sewage pipe, Dy 25,
PP, SN4 pipe brackets and
steel pipe couplings ands
fittings; Condensate pipeline.
Kanalizācijas
cauruļu
mazākais diametrs ir DN 32.
Lūdzam precizēt, kādas
caurules šajā pozīcijā ir
domātas;
ar diametriem DN25, DN125, DN150. Šādus
izmērus kanalizācijas cauruļu ražotājs nepiedāvā,
tāpēc lūdzam precizēt izmērus vai materiālus.
Tā kā līguma izpilde tiek plānota laika posmā līdz
2023. gada martam (ieskaitot) un tirgū vērojamas
straujas būvniecības/materiālu/izejvielu u.tml. cenu
izmaiņas, lūdzam Pasūtītāju paredzēt cenu
indeksāciju, sākot no otrā projekta realizācijas gada,
tādā veidā izvairoties no nepamatoti sadārdzinātu
piedāvājumu saņemšanas, ņemot vērā risku
prognozes.

ATBILDES
Iepirkuma nolikuma 4.1. punktā norādīts, ka
Iepirkuma priekšmets ir ne tikai cietuma
kompleksa Alsunga ielā 29, Liepājā, būvniecība
un autoruzraudzība, bet arī projektēšana, attiecīgi
arī Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Tehniskā
specifikācija”
2.1.1. punktā
noteikts,
ka
pretendentam jāizstrādā būvprojekts, kurā
pretendents, pamatojoties uz minētā pielikuma
2.1.3. punkta b) apakšpunktu, ir tiesīgs izmantot
esošos risinājumus, ja tajos nav kļūdu un
neprecizitāšu, un tos ir iespējams realizēt
(izbūvēt).

Norādām, ka Iepirkuma nolikuma 4. pielikuma
“Tehniskais piedāvājums” 1.2. punktā noteikts, ka,
sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem
vērā visi nolikumā, tā pielikumos un tai skaitā
Līguma projektā ietvertie nosacījumi. Atbilstoši
Iepirkuma nolikuma 9. pielikuma “Būvniecības,
projektēšanas un autoruzraudzības līguma
projekts” 3.5. punktam, kas nosaka, ka līgumcena
nav pakļauta valūtas kursu svārstībām,
indeksācijai
(darbaspēka
vai
materiālu
sadārdzinājums), pasūtītājs nav paredzējis cenu
indeksāciju.

