2021.gada 18. martā

Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
Jautājums Nr.1.
Projektā norādīta DN 160 caurule kā maģistrāle. Abās daļās.
Specifikācijā norādīta DN 200 caurule. Vai būs jābūvē atbilstoši specifikācijai?
Atbilde Nr.1.
1.1.Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu A pielikumā 3.sadaļā Sadzīves kanalizācijas tīkli 3.1.1.
un 3.1.2 apakšpunktos ir norādīts cauruļvadu diametrs OD160 jeb DN 160 un šāda diametra
caurules izmantojamas objektu izbūvē Ozolu ielā un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”.
1.2. Precizēta informācija D 9.1. pielikumā:
1.2.1. Lokālā tāmē Nr.1. izmaksu pozīcijās Nr.8. un Nr.9 tika precizēts OD.
1.2.2. Lokālā tāmē Nr.2. izmaksu pozīcijās Nr.6 tika precizēts OD.
Jautājums Nr.2.
Cik PP skatakas DN 400/315, H=1,5-2,0m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un
vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, rūpnieciski ražotu pamatni ar pieslēgumu
atzariem Ozolu ielā jaizbūvē? Pēc projekta garenprofila paredzēts izbūvēt 8gb šādas
skatakas, bet darba apjomu lokālā tāmē paredzēts 6gb.
Atbilde Nr.2.
2.1. Dobelē, Ozolu ielā ir jāizbūvē 8 komplekti PP skatakas DN 400/315 .
2.2. Noteikumu D9.1. pielikuma Lokālās tāmes Nr.1. izmaksu pozicijās Nr.12.; Nr.13.; Nr.17.,
Nr.19. tika precizēti darbu apjomi
Jautājums Nr.3.
Lūdzu precizēt cik PP skatakas DN 400/315, H=1,5-2,0m, komplektā ar betona gredzenu,
40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, rūpnieciski ražotu pamatni ar
pieslēgumu atzariem Apdzīvotā vieta "Rūpnieki" Auru pagastā jaizbūvē? Pēc projekta
garenprofila paredzēts izbūvēt 7gb šādas skatakas, bet darba apjomu lokālā tāmē paredzēts
6gb.
Atbilde Nr.3.
3.1. Apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā ir jāizbūvē 7 komplekti PP skatakas DN
400/315 .
3.2. Noteikumu D9.1. pielikuma Lokālā tāmē Nr.2. izmaksu pozīcijās Nr.7.; Nr.8.; Nr.12. tika
precizēti darbu apjomi
Jautājums Nr. 4.
Noteikumu 6.1.punkts:
“6.1.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2016.; 2017.; 2018.; 2019.; 2020. un 2021. gads
līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)ir veicis un pabeidzis(objekti nodoti
ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektos,
kuros izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli vismaz 0,5km (katrā līgumā);
Un iesniedzamajiem dokumentiem, saskaņā ar 6.2. punktu:
Noteikumu 6.2.punkts”
“6.2.Attiecīgi par katru objektu, lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta piedāvājumā norādītie
Būvdarbi ir pabeigti un Būvobjekti nodoti ekspluatācijā Pretendents iesniedz:
a)būvvaldes izsniegtu aktu par Būvobjekta nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā
(kopiju) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstus (kopijas)
b)Pasūtītāju atsauksmes par katru objektu, ar kuru apliecina atbilstību Noteikumu 6.1. punkta
prasībām, kurās norādīti izbūvēto Būvobjektu parametri, kas atbilst Noteikumu 6.1. punkta

prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta
tehniskajām un profesionālajām spējām”.
Vai pretendents būs izpildījis nolikuma prasības saskaņā ar augstāk minētajām prasībām, ja
ir veicis un pabeidzis(objekti nodoti ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 2 (divos)
ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektos, kuros izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli
vismaz 0,5km (katrā līgumā), taču pretendents šajos objektos būs bijis apakšuzņēmēja
statusā, līdz ar to kā pieredzes apliecinoši dokuments par objekta nodošanu ekspluatācijā būs
vienkāršs nodošanas akts (starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju), nevis būvvaldes akts?
Atbilde Nr.4.
Savstarpēji (starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju) parakstīts objekta nodošanas akts,
netiks uzskatīts kā līdzvērtīgs dokuments būvvaldes izdotam dokumentam, tādēļ
Pretendentam savā piedāvājumā vēl ir jāiekļauj būvvaldes izsniegts akts par Būvobjekta
nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā( kopija)un atsauksmes, atbilstoši Noteikumu
7.4.2.punktā noteiktai iesniedzamai dokumentācijai, sekojoši:
“7.4.2.Lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta piedāvājumā norādītie Būvdarbi ir pabeigti un
Būvobjekts nodots ekspluatācijā, Pretendents iesniedz:
7.4.2.1. būvvaldes izsniegtā akta par Būvobjekta nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā kopiju;
7.4.2.2. Pasūtītāju atsauksmes par katru objektu, ar kuru apliecina atbilstību Noteikumu 6.1.
punkta prasībām, kurās norādīti izbūvēto Būvobjektu parametri, kas atbilst Noteikumu 6.1. \
punkta prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta
tehniskajām un profesionālajām spējām.”
Jautājums Nr.5 .
Vai pretendents būs izpildījis nolikuma prasības saskaņā ar augstāk minētajām prasībām, ja 1
no pretendenta piedāvātajiem objektiem būs pilsētvides objekts, kurā ir izbūvēti ārējie
kanalizācijas tīkli vismaz 0,5km garumā, iesniedzot visus prasītos dokumentus saskaņā ar
6.1. un 6.2. punktiem?
Atbilde Nr.5
Pretendents pieredzi ārējo kanalizācijas tīklu izbūvē ( vismaz divos objektos, vismaz 0,5
km garumā katrā līgumā) var apliecināt arī ar objektiem, kuri izbūvēti pilsētvidē
(pilsētā/un/vai ciemā) un pilsētvides objektiem.
Skaidrojums Nr. 6.
6. Zemsliekšņa iepirkuma veicējs norāda uz to, ka informācijai “Atbildes uz Ieinteresēto
piegādātāju jautājumiem” ir pievienoti 3( trīs) pielikumi:
6.1.Aktualizēts būvdarbu apjoma saraksts( BA_1 UKT)Ekonomikas sadaļā, būvprojekts
“Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē”
6.2. Aktualizēts būvdarbu apjoma saraksts (BA_1UKT) Ekonomikas sadaļā,būvprojekts
“Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā
"Rūpnieki"(I kārta)
6.3. Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu D9.1.pielikums Aktualizētas Tāmes Finanšu
piedāvājuma sagatavošanai.
Zemsliekšņa iepirkuma veicēja kontaktpersona

