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1.jautājums.
Lakstīgalu ielā apgaismojuma izbūves darbos paredzētajiem darbiem pievienotajai tāmei,
tehniskajiem noteikumiem un projektā ir atšķirīgi pieprasītie gaismekļi, lūdzam tos precizēt.
Izbūvējamajā apgaismojuma līnijā tāmē ir iekļauti 6.5m gari stabi un projektā ir minēts, ka
apgaismojuma armatūra tiek uzstādīta 6 m augstumā, kas ir loģiski, bet tehniskajos
noteikumos ir minēts, ka apgaismojuma ķermenis tiek uzstādīts 4 metru augstumā. Lūdzam
izskaidrot šo situāciju un precizēt apgaismojuma balstu specifikāciju!
Atbilde.
Jāpiedāvā LED gaimekļi, kā tas norādīts tāmēs. Attiecībā uz apgaismojuma balstu
specifikāciju jārīkojas saskaņā ar projektā paredzēto, t.i., balstu garums ir paredzēts 6,5m, bet
Apgaismojuma armatūras paredzēts uzstādīt 6m augstumā.
Izmaksās nav jāparedz apgaismojuma vadības sadalne.
2.jautājums.
Nīzeres un Putnu ciemos izbūvējamie apgaismojuma stabu kopējais garums ir minēts 8 m, bet
projektā ir minēts, ka gaismekļi tiek uzstādīti 8 m augstumā. Lūdzam precizēt apgaismojuma
stabu kopējo garumu un gaismekļu uzstādīšanas augstumu. Tehniskajā specifikācijā un
projektā ir minēts, ka ir nepieciešams izbūvēt apgaismojuma vadības sadalni ar Teliko vadību,
krēslas slēdzi un papildināt ar rokas vadību. Lūdzam precizēt vai šāda sadalne ir vispār
jāuzstāda un kādēļ nav iekļauta tāmē ne sadalnes izmaksas, ne tās montāžas izmaksas?
Atbilde.
Saskaņā ar instrukcijas tehniskās specifikācijas 2.punktu tāmē jāiekļauj visus nepieciešamos
darbus, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbus
un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu
izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā
termiņā un vietā, lai pilnībā realizētu projekta ieceri.
Nīzerē -Balstu garums ir paredzēts 8,5m. Apgaismojuma armatūras paredzēts uzstādīt 8m
augstumā.
Izmaksās ir jāparedz apgaismojuma vadības sadalne ar Teliko vadību un krēslas slēdzi, kā
norādīts principiālajā aprēķinu shēmā.
Putnos -Balstu garums ir paredzēts 8,5m. Apgaismojuma armatūras paredzēts uzstādīt 8m
augstumā.
Izmaksās ir jāparedz apgaismojuma vadības sadalne ar Teliko vadību un krēslas slēdzi, kā
norādīts principiālajā aprēķinu shēmā.
3.jautājums.
Valles ciemā izbūvējamo apgaismojuma stabu kopējais garums tāmē ir minēts 6.5 m, bet
projektā ir minēts, ka gaismekļi tiek uzstādīti 6.5 m augstumā. Tehniskajos noteikumos tiek
minēts, ka apgaismojuma armatūra tiks šim gaismeklim uzstādīta 4 metru augstumā. Lūdzam

precizēt apgaismojuma stabu kopējo garumu un gaismeļu uzstādīšanas augstumu. Tehniskajos
noteikumos ir minēts, ka ir nepieciešams izbūvēt apgaismojuma vadības sadalni ar Teliko
vadību, krēslas slēdzi un papildināt ar rokas vadību. Lūdzam precizēt vai šāda sadalne ir
vispār jāuzstāda, kurā vietā un kādēļ nav iekļautas tāmē ne sadalnes izmaksas, ne tās
montāžas izmaksas? Lūdzam precizēt NYY 3x2,5 kabeļa garumu apgaismojuma balstiem, jo
pārrēķinot uz vienu stabu sanāk tikai 4,1 metri kabeļa.
Atbilde.
Saskaņā ar instrukcijas tehniskās specifikācijas 2.punktu tāmē jāiekļauj visus nepieciešamos
darbus, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbus
un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu
izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā
termiņā un vietā, lai pilnībā realizētu projekta ieceri.
Balstu garums ir paredzēts 6,5m. Apgaismojuma armatūras paredzēts uzstādīt 6m augstumā.
Izmaksās ir jāparedz apgaismojuma vadības sadalne ar Teliko vadību un krēslas slēdzi, kā
norādīts principiālajā aprēķinu shēmā.
Izmaksās - kabelis NYY-J 3x 2,5 nepieciešams 72m.
4.jautājums.
Kādu garantijas termiņu noradīt apliecinājumā par izpildīto darbu garantijas termiņu?
Līgumā-šablonā nav noradīts.
Atbilde.
Saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo regulējumu minimālais garantijas termiņš ir divi
gadi. Pretendents var piedāvāt garāku termiņu.

Papildu precizējums.
Putnos –caurules AROT DVR 50, 1250N vēlamais aizvietotājs ir caurule EVOCAB STING
110, 1250N.
Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.punktu tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām
preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības
piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās,
funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās
norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
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