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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 

 

 

Valmierā 

 

INFORMĀCIJA 

 

Atklātā konkursa „Būvdarbi - Energoefektivitātes paaugstināšana Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” ēkā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2014/7/KPFI 

Pretendentiem 

 

28.03.2014.  plkst.10.00 notika Objekta apskates sanāksme,  kurā tika uzdoti 

jautājumi un sniegtas atbildes: 

 

Jautājums Nr.1 

Konkursa nolikumā punktā  5. Iesniedzamie dokumenti 5.1.2.2 ir rakstīts: 

(Informāciju par būvdarbos pielietotiem galvenajiem materiāliem, ja tie atšķiras 

no būvprojektā paredzētajiem materiāliem (gaismas ķermeņiem, logiem, durvīm, 

ventilācijas un citām iekārtām, ēkas norobežojošo konstrukciju materiāliem utml.) 

Informācijā jānorāda: Materiāla vai iekārtas ražotājs un marka. Materiāla vai 

iekārtas apraksts vai ražotāja tehniskie noteikumi. 

Vai šo informāciju pretendents var iesniegt  brīvā formā, vai pasūtītājs izsniegs 

savu formu, lai visiem pretendentiem  tā būtu vienāda? 

Atbilde uz jautājumi Nr.1 

Pretendenti var iesniegt pielietotos materiālus būvdarbos pēc savas formas. 

 

Jautājums Nr.2 

Konkursa nolikumā pielikumā Nr.5 „Prasības būvdarbu uzsākšanai un būvdarbu 

laikā” pozīcija 4 „Darbu veikšanas kalendārais grafiks” ir minētas prasības šī 

grafika sastādīšanai. Vai šīs prasības attiecas uz jau darbu veicēju, vai uz visiem 

pretendentiem sava piedāvājuma iesniegšanai? 

Atbilde uz jautājumu Nr.2 

Konkursa nolikuma pielikumā Nr.4 „Prasības būvdarbu uzsākšanai un būvdarbu 

laikā”, minētās prasības attiecas uz darbu veicēju. 

 

Jautājums Nr.3 

Vai lokālajā tāmē Nr.1 „Plakanais jumts” pozīcija Nr.10 „Esošo gaisa ieņemšanas 

skursteņu siltināšana un aplīmēšana ar kausējamo hidroizolācija – gab. 7 „ir 

iespējams saņemt precīzāku informāciju par izmēriem platums, garums un 

augstums? 
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Atbilde uz jautājumu Nr.3 

Esošās gaisa ieņemšanas skursteņu izmēri tika precizēti un apskatīti Objekta 

apskates laikā. Precīzāku informācija par izmēriem, tai skaitā platumu, garumu un 

augstumu, var apskatīt Objektā uz vietas. 

 

Jautājums Nr.4 

Vai nevajadzētu pozīcija Nr.11 „Esošo komunikāciju izvadu pagarināšana, 

ventilācijas izvadkanālu augšējo daļu remonts un jaunu metāla jumtiņu izveide. 

(apjomu precizēt uz vietas-10gb lielie izvadi un 11 mazie d=110-200mm) – gab. 

21” sadalīt pa izmēriem un norādīt nepieciešamo pagarināšanas augstumu? 

Atbilde uz jautājumu Nr.4 

Esošās komunikācijas, atbilstoši publicētiem apjomiem un informācijai, tika 

apskatītas un precizētas Objekta apskates laikā. Apjomus un  veicamos darbus var 

precizēt un apskatīt Objektā uz vietas.  

 

Jautājums Nr.5 

Lūdzu izskaidrot lokālās tāmes Nr.2  „Fasādes siltināšana” poz. 3 „Fasādes sienu 

attīrīšana, plaisu aizdare, izlīdzināšana, palodžu demontāža (~3460 m2) – 

3460.00m2”un poz.6 „Fasādes siltināšana 120mm vate  AR-1/AR-8, AR17/AR19 

– 3552.00m2” apjomus? Vai poz.3 jau ir iekļauti poz. 4 uzrādītie apjomi un kā 

veidojas poz. 6 apjomi? Jo piem. poz. 9 „Fasādes un aiļu armēšanu ar sietu 

līmjavā (1.st.līmenī h=3m - 2.k armējums)” ir uzrādīti jau 5682.00m2 kur ~ 

462.00m2 ir ailsānu platība? 

Atbilde uz jautājumu Nr.5 

„Fasāde siltināšanas” lokālās tāmes apjomi tika izskaidroti Objekta apskates laikā. 

Pretendentiem tāme jāsagatavo atbilstoši dotiem apjomiem. 

 

Jautājums Nr.6 

Lūdzu precizēt, ko nozīmē lokālajā tāmē Nr.4 pozīcija Nr.3 „Atbalsta sienas dz/b 

pamatu/sienu bloku daļēja demontāža – 46m3”? Demontēt līdz kādai atzīmei, vai 

demontēt visu deformēto sienu ar atrakšanu? 

Atbilde uz jautājumu Nr.6 

Lokālās tāmes pozīcija Nr..3 „Atbalsta sienas dz/b pamatu/sienu bloku daļēja 

demontāža – 46m3” ir jāveic atbilstoši Objekta apskates laikā sniegtai 

informācijai.  Nav paredzēta  jaunu atbalsta sienu izbūve, bet atjaunošanas 

siltināšana, jo atbalsta sienas ir konstrukcijas, kas ir saistītas ar esošo ēka un tās 

pamatiem. Darbus precizēt uz vietas būvuzraudzības un autoruzraudzības kārtā. 

 

Jautājums Nr.7 

Vai lokālajā tāmē Nr.8 „Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” pozīcija Nr.1 

„Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana – mēn.8”  nav lieka, jo šeit jau iekļaujas 

visas zemāk minētās pozīcijas? 
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Atbilde uz jautājumu Nr.7 

Lokālajā tāmē Nr.8 „Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” pozīcija Nr.1 

„Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana – mēn.8” ir lieka, jo zemāk ir iekļautas 

minētās pozīcijas. 

 

Jautājums Nr.8 

Lūdzu precizēt lokālajā tāmē Nr.8 „Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” pozīcija 

Nr.1 „Žoga uzstādīšana, transportēšana, īre– mēn.8” nepieciešamos apjomus 

metros? 

Atbilde uz jautājumu Nr.8 

„Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” pozīcija Nr.1 „Žoga uzstādīšana, 

transportēšana, īre– mēn.8” apjoms metros tika precizēts Objekta apskates laikā. 

Apjomus un  veicamos darbus var precizēt un apskatīt Objektā uz vietas.  

 

Jautājums Nr.9 

Saņemtajā DOP ir uzrādīti būvlaukuma apgaismojuma prožektori. Kur iekļaut šīs 

izmaksas? 

Atbilde uz jautājumu Nr.9 

Būvlaukuma apgaismojuma izmaksas ir jāiekļauj Lokālās tāmes Nr.8 pozīcija 

Nr.7. 

 

Jautājums Nr.10 

Cik pareizs ir precizēt lokālajā tāmē Nr.8 „Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana” 

uzrādītais būvniecības ilgums, ja nolikuma poz. 3.1.7. ir uzrādīts „Iepirkuma 

līguma izpildes termiņš: no būvatļaujas izsniegšanas dienas būvdarbu realizācijai 

līdz 2015.gada 31.janvārim”? 

Atbilde uz jautājumu Nr.10 

Būvdarbu realizācijas termiņš ir sagatavots, atbilstoši Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai IV kārta projektu beigu realizācijas 

termiņam 2015.gada 31.janvārim.   

 

Jautājums Nr.11 

Izbūvējamajai bruģa apmalei nav paredzēta norobežojošā apmale, vai paredzēt šo 

apmali vai nē? 

Atbilde uz jautājumu Nr.11 

Norobežojošā apmale ir jāparedz. Apjomus un  veicamos darbus var precizēt un 

apskatīt Objektā uz vietas.  

 

Jautājums Nr.12 

Paredzēts uzstādīt drošības margas 32m
2
, cik m ir paredzēts uzstādīt šīs margas? 

Atbilde uz jautājumu Nr.12 

Apjomi tika precizēti Objekta apskates laikā.   Apjomus un  veicamos darbus var 

precizēt un apskatīt Objektā uz vietas.  
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Jautājums Nr.13 

Kāds ir jauno kājslauķu izmērs? 

Atbilde uz jautājumu Nr.13 

Izmērs tika precizēts Objekta apskates laikā. Izmēru var apskatīt Objektā uz 

vietas. 

 

Jautājums Nr.14 

Vai cokola aizbēršanu var veikt ar esošo izrakto smilti? 

Atbilde uz jautājumu Nr.14 

Cokola aizbēršanai paredzēt grunts nomaiņu. 

 

Jautājums Nr.15 

Kur paredzēts izmantot papildus pievesto smilti 462m
3
 apjomā? 

Atbilde uz jautājumu Nr.15 

Tas tika precizēts Objekta apskates laikā norādot izmantošanas vietu. 

 

Jautājums Nr.16 

Ko paredzēts darīt ar izeju uz jumta pēc jumta siltināšanas? Esošās jumta durvis 

veras uz ārpus un ir mazāk nekā 200mm augstumā no esošā jumta seguma. 

Atbilde uz jautājumu Nr.16 

Jautājums tika izskatīts Objekta apskates laikā. Jauno durvju un ailes izmēri ir 

jāizbūvē projektā un apjomos norādītos izmēros. 

 

Jautājums Nr.17 

Vai paredzēt pagarināt esošos ventilācijas izvadus par siltinājuma daļu un uzstādīt 

jaunas ventilācijas restītes? 

Atbilde uz jautājumu Nr.17 

Paredzēt pagarināt esošos ventilācijas izvadus par siltinājuma daļu un uzstādīt 

jaunas ventilācijas restītes. 

 

Jautājums Nr.18 

Projekta ietvaros paredzēts nomainīt siltumizolāciju ūdensapgādes un apkures 

sistēmai, kāda diametra siltumizolācijas čaulas paredzēts montēt? 

Atbilde uz jautājumu Nr.18 

Siltumizolāciju ūdensapgādes un apkures sistēmas diametrs siltumizolācijas čaulai 

tika precizēts Objekta apskates laikā. Paredzēt siltumizolācijas čaulas nomaiņu.  

 

Jautājums Nr.19 

Vai nepieciešams izbūvēt ventilācijas apkures sistēmas sajaukšanas mezglu? 

Lūdzam sniegt sajaukšanas mezgla izbūves shēmu. 
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Atbilde uz jautājumu Nr.19 

Ventilācijas apkures sistēmas sajaukšanas mezgls ir jāizbūvē. 

Siltuma atgūšanas apsaistes shēma ievietota paskaidrojuma rakstā. Kalorīferu 

siltumapgāde ventilācijas shēma (Attēls Nr.1) tika precizēta un pievienota 

atbildēm Objekta apskates laikā 

 

Attēls Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājums Nr.20 

Kādas jaudas sūkņi, kāda diametra un metrāžas caurules, kādu noslēgarmatūras 

diametru un skaitu paredzēts izbūvēt? 

Atbilde uz jautājumu Nr.20 

Cauruļu diametru, metrāžu, sūkni un noslēgarmatūru diametru un skaitu paredzēt 

atbilstoši piegādātajām iekārtām. 

 

 

 

 

 

Stūrmanis, 27036514 

 


