Vecumnieku novada domes
Iepirkuma „Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām”
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Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 4.aprīlī

Iepirkuma 1.daļa „Jumta remonts ēkai „Silmači”, Kurmenes pagastā,
Vecumnieku novadā”:
1.jautājums.
Vai dotie tāmes jumta apjomi - 905 m2 ir reālais visa jumta plaknes hidroizolējamais apjoms?
Atbilde.
905 m2 ir reālais jumta plaknes apjoms.
2.jautājums.
Par tāmes pozīciju Nr. 5. Vai norādītajā 1 kompl. ietilpst visas uz jumta esošās vēdināšanas
lūkas, un vai ir tikai to remonts, vai arī paredzēta pilnīga ventilācijas kanāla nomaiņa līdz
jumta plaknes līmenim?
Atbilde.
Dotajā tāmes pozīcijā jāparedz visas ventilācijas lūkas. Jāparedz demontāža un jaunu izveide
līdz jumta plaknes līmenim.
3.jautājums.
Kāds ir risinājums uz jumta, kur uz dzelzsbetona paneļa ir veikta siltumizolācijas un bituma
hidroizolācijas montāža?
Atbilde.
Jāparedz siltinājuma konstrukciju demontēt līdz panelim. Izmaksas iekļaut tāmes 12. pozīcijā.
vienības izcenojumos.
4.jautājums.
Kas sedz izmaksas par patērēto ūdeni un elektrību būvdarbu veikšanas laikā?
Atbilde. Atbilde attiecas uz visām iepirkuma daļām.
Izmaksas sedz darbu izpildītājs. Jāparedz arī uzskaites iekārtu uzstādīšanas izmaksas.
Izmaksas paredzēt virsizdevumu izmaksās.
5.jautājums.
Vai jumta segumam arī paredzēt aizsargākrtas (pret UV starojumu) pārklājumu?
Atbilde. Atbilde attiecas arī uz iepirkuma 3.daļu
Jā, pamatkārtas izmaksās ir jāiekļauj arī aizsargkārtas ierīkošanas izmakas.

Iepirkuma 2.daļa „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku
novadā”:
Jautājums.
Lūdzu precizēt, ar kādām skrūvēm ir jāskrūvē Cembrit loksnes Quick Fix, vai parastās?
Atbilde.
Paredzēt Quick Fix skrūves.

Iepirkuma 3.daļa „Jumta remonts ēkai Bauskas ielā 5, Bārbelē, Bārbeles
pagastā,Vecumnieku novadā”:
1.jautājums.
Pozīcija 4;5;6; ir domāts PE skārda apdare vai skārda Jumtiņš?
Atbilde.
Jāparedz izbūvēt PE skārda jumtiņu.
2.jautājums.
Kas ir domāts zem pozīcijas Nr.3? Ielikt jaunu jumta karnīzi? Ko daram ar vējkastēm?
Atbilde.
Ar vārdu "karnīze" ir jāsaprot lāsenes, vēja malas, kā arī vēja kastes. Tāmes izmaksu
izcenojumos ir jāiekļauj dabā reālais apjoms, nepapildinot tāmes pozīcijas.
Remonta izmaksās jāiekļauj arī visu vēja kastu krāsošana.
3.jautājums.
Ko daram ar pagraba jumtiņu? Vai viņš ir ieskaitīts tāmē?
Atbilde.
Pagraba jumtiņa apjoms ir ieskaitīts tāmes apjomos.

Iepirkuma 4.daļa „Jumta remonts Valles vidusskolai”:
1.jautājums.
Lūdzu ielikt tāmē teknes 80 metrus un notekas 30 metrus.
Atbilde.
Tekņu, noteku un lāseņa (ūdens novadīšanai teknē) demontāžas, montāžas (arī teknes 80
metru un notekas 30 metru) izmaksas iekļaut 1.4. punkta izmaksās "Kausējamā ruļļmateriāla
ieklāšana 2 kārtās".
2.jautājums.
Kā arī ielikt minimālās prasības uz kausējamā jumta materiāla tehniskajamām prasībām.

Atbilde.
Apakšklājs jāparedz:


Biezums: 4.0mm



Karstumizturība: +100 °С



Kalpošanas ilgums: 25-30 gadi



Izmēri: 7.5x1m



Pamats: poliesters 200 gr/m2



Daudzums: 165 m2/palete



Mērvienība: rullis



Lokanība: -25 °С



Svars: 4.5 kg/m2

Virsklājs jāparedz:


Biezums: 5.0mm



Karstumizturība: +100 °С



Kalpošanas ilgums: 25-30 gadi



Izmēri: 7.5x1m



Pamats: poliesters 200 gr/m2



Daudzums: 150 m2/palete



Mērvienība: rullis



Lokanība: -25 °С



Svars: 5.6 kg/m2

3.jautājums.
Tāmē arī nav ielikta pozīcija būvgružu izvešanai?
Atbilde.
Būvgružu izvešana jāparedz tāmes vienības izcenojumos.
4. Papildus iepirkuma komisija precizē, ka pozīcijā Nr. 1.2. „Esošo ventilācijas
skursteņu remonts/atjaunošana” jāievērtē 7 skursteņi.

Atbilde uz iepirkuma 1.daļas 4.jautājumu attiecas uz visām iepirkuma daļām.
Atbilde uz iepirkuma 1.daļas 5.jautājumu attiecas arī uz iepirkuma 3.daļu.
Vecumnieku novada domes iepirkumu komisija

