Nr.pk.
1.

2.

3.

JAUTĀJUMI
Projekta
sadaļā
“9. BŪVDARBU
APJOMU
SARAKSTS”
ievietotie
apjomu saraksti “mapes 9.6. apakšmapē
DWG” un “mapes 9.7. apakšmapē
DWG” un iekļautie faili “mapes
9.6. apakšmapē
DWG
fails
–
7-207_20160823_BA_TN_Atsevis” un
“mapes 9.7. apakšmapē DWG fails –
7-203_20160823_TN_Buvniec” ir ar
vienādu saturu un apjomu. Lūdzam
precizēt, kurus apjomu sarakstus
izmantot
iepirkuma
piedāvājuma
sagatavošanai,
lai
nedubultotos
piedāvājuma izmaksas, kas attiecas uz
šiem būvdarbu apjomiem.
Projekta vispārīgās daļas skaidrojošajā
aprakstā ir minēts ka ir veikta teritorijas
atmežošanas procedūra. Kā arī minēts
“Daļa apbūvējamās teritorijas atradās uz
meža zemes. Tika veikta meža zemes
atmežošanas
procedūra.
Pēc
atmežošanas
kompensācijas
samaksāšanas atmežojamā zeme ir
kļuvusi par apbūves zemi, uz kuras var
notikt būvdarbi. Turpmākās ar koku
ciršanu saistītās procedūras veiks zemes
īpašnieks būvdarbu veikšanas gaitā”.

ATBILDES
Iepirkuma komisija apstiprina, ka būvdarbu apjomu
sarakstu mapē 9.6. (7-207_20160823_BA_TN_atsevis) un
9.7. (7-207_20160823_BA_TN_buvniec) iekļautais apjomu
saraksts ir identisks.
Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu iepirkumam,
jāņem vērā būvdarbu apjomu sarakstu mapē 9.7.
(7-207_20160823_BA_TN_buvniec) iekļautās pozīcijas, kas
nav apzīmētās ar simbolu “*” (viena zvaigznīte). Pozīcijas,
kas apzīmētas ar simbolu “*” (viena zvaigznīte) ir
izslēdzamās pozīcijas, kuras pretendentam nav jāietver savā
piedāvājumā šī Iepirkuma ietvaros.
Papildus vēršam uzmanību, ka Iepirkuma nolikuma
2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.6. punktā norādītas arī
citas pozīcijas, kas nav iekļaujamas Iepirkuma piedāvājumā.

Iepirkuma nolikuma 4.1. punkts noteic, ka Iepirkuma
priekšmets ir cietuma kompleksa Alsunga ielā 29, Liepājā,
projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība saskaņā ar
2 pielikumu
“Tehniskā
specifikācija”,
1 pielikumu
“Būvprojekts” ar saskaņotajām izmaiņām un 9 pielikumu
“Būvniecības projektēšanas un autoruzraudzības līgums”.
Iepirkuma nolikuma 9. pielikuma “Būvniecības
projektēšanas un autoruzraudzības līgums” 2.3. punkts paredz,
ka pie darbiem ir pieskaitāmi arī visi teritorijas
labiekārtošanas darbi, ārējo inženiertīklu izbūve līdz
institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos noteiktajai
pieslēguma vietai un Būvprojektā pirms Līguma parakstīšanas
iekļautās neatdalāmās iekārtas, aprīkojums un mēbeles, kā arī
Līguma izpildei nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšana,
pagarināšana, nepieciešamie un/vai derīgie ģeodēziskie,
ģeotehniskie, apzīmēšanas un mērīšanas darbi, pazemes vai
virszemes
komunikāciju
iezīmēšana,
norobežošana,
pārnešana, koku ciršana, aizsardzības darbu veikšana pret
nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām un tml., kuru
nepieciešamība izriet no objekta būvniecības ieceres.
Proti, ievērojot iepriekš minēto, teritorijas atmežošanas darbi
būs jāveic būvdarbu veicējam.
Lūdzam sniegt veicamo darbu apjomus Atmežošanas darbu apraksts un apjoms ir iekļauts Iepirkuma
un darbu aprakstu darbiem, ja nolikuma 1. pielikumā “Būvprojekts”, kas sastādīts atbilstoši
Pretendentam būs jāveic atmežošanas Valsts meža dienesta izsniegtajam apliecinājumam
darbi būvniecībai pakļautajā teritorijā.
Nr. 1022445 koku ciršanai (pielikumā).

