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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„VIDZEMES SLIMNĪCA” 

Reģistrācijas Nr. 40003258333,   Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201 

Tālrunis 64202600,  fakss 64202596, e-pasts: birojs@vidzemesslimnica.lv, www.vidzemesslimnica.lv 

 

 

 

INFORMĀCIJA 

 

Atklātā konkursa „Vienkāršotās renovācijas būvdarbi energoefektivitātes 

paaugstināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildība „Vidzemes slimnīca" ēkā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2014/27/KPFI 

Pretendentiem 

 

Valmierā 

 

08.10.2014. plkst.10.00 notika Objekta apskates sanāksme, kurā tika uzdoti jautājumi, 

sniegtas atbildes un veikta Objekta apskate: 

 

Jautājums Nr.1 

Konkursa nolikuma projekta lapā AR-8 ir minēts pie norādījumiem, ka jāizbūvē jauna 

zibensaizsardzības kontūra. Šādas pozīcijas dotajos apjomos nav. Vai šie darbi ir jāiekļauj 

pretendentam savā piedāvājumā, tad kādā apjomā un kur? Kā rīkoties šajā situācijā? 

Atbilde uz jautājumi Nr.1 

Darba apjomi precizēti un publicēti Sabiedrības ar ierobežotu atbildība „Vidzemes slimnīca" 

mājas lapā https://vidzemesslimnica.lv/index.php/par-mums/publiskie-iepirkumi/876-

vienkrots-renovcijas-bvdarbi-energoefektivittes-paaugstinanai-sabiedrbas-ar-ierobeotu-

atbildba-vidzemes-slimncaq-k 

 

Jautājums Nr.2 

Konkursa nolikuma projekta lapā AR-03 ir minēts demontēt metāla cēlējmehānismu, izveidot 

jaunu. Bet dotajos apjomos nav šādu pozīciju. Vai šie darbi ir jāiekļauj pretendentam savā 

piedāvājumā, tad kādā apjomā un kur? Kā rīkoties šajā situācijā? 

Atbilde uz jautājumi Nr.2 

Pretendenta piedāvājumā ir jāparedz esošā cēlējmehānisma demontāža. Uzstādīt jauna 

cēlejmehānismu nav paradzēts, tāpēc apjomos nav jāiekļauj. 

 

Jautājums Nr.3 

Konkursa nolikuma darba apjomos „Logi un ārdurvis – B korpuss” ir minēta jaunu stikla 

pakešu montāža. Vai šinī gadījumā ir domāts, ka jānomaina tikai stiklojums? Ja, jā, tad vai 

jaunais stiklojums derēs esošajos rāmjos un vai nebūs jāmaina arī loga līstes? 

 

Atbilde uz jautājumi Nr.3 
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Esošie loga rāmji un loga līstes ir izgatavotas uz 2 kamera stikla paketēm, bet jaunās stikla 

pakates ir paradzētas no 3 kamera stikla paketēm, tāpēc pretendentam piedāvājumā ir jāparedz 

stiklojuma nomaiņa un jaunu loga līstu montāža. 

 

Jautājums Nr.4 

Konkursa nolikuma darba apjomos „Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” paredzēta 3 

mēnešus. Vai minētie darbi ir jāveic 3 mēnešu laikā? „ 

Atbilde uz jautājumi Nr.4 

Būvdarbu realizācijas termiņš ir sagatavots atbilstoši projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 5.kārtas projektu beigu realizācijas termiņam. 

Minētie darbi ir jāveic līdz 2015.gada 30.aprīlim. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 

pieci mēneši.  

 

 

 

K.Stūrmanis, 27036514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


