
Iepirkuma  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

Id. Nr. RD PAD 2018/18 

atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 

07.01.2019. 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – tekstā – 

Nolikums) 3.11.punkta prasībām Pretendentam un 

3.12.10.punkta prasībām ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu būvdarbu vadītājam par atbilstošu pieredzi tiks 

atzīti minētajos Nolikuma punktos noteiktie darbi, ja tie 

izpildīti republikas pilsētas ietvaros, kur Pasūtītājs ar 

2018.gada 28.novembra grozījumiem Nr.5.ir noteicis, 

ka Republikas pilsēta ir pilsēta ar vairāk nekā 25 

tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju. 

Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka kvalifikācijas prasība 

“Republikas pilsēta ir pilsēta ar vairāk nekā 25 

tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju” ir pretrunā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

publisko norādītajiem datiem (dati pieejami interneta 

saitē: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc

=13065), proti, Latvijā ir 9 (deviņas) republikas 

pilsētas, neatkarīgi no to iedzīvotāju skaita, un tās ir 

sekojošas: 

1) Daugavpils 

2) Jēkabpils 

3) Jelgava 

4) Jūrmala 

5) Liepāja 

6) Rēzekne 

7) Rīga 

8) Valmiera 

9) Ventspils 

Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzam Pasūtītāju 

apstiprināt, ka Nolikuma 3.11. un 3.12.10.punkta 

prasībām noteiktā darbu pieredze tiks atzīta par 

atbilstošu, ja šie darbi būs izpildīti kādā no 

augstākminētajām republikas pilsētām. 

Departaments informē, ka pretendents savu 

pieredzi var apliecināt jebkura mēroga 

pilsētā, kuru iedzīvotāju skaits ir virs           

25 000. 

2. Saskaņā ar Apliecinājuma kartes būvdarbu apjomiem 

Ugunsdzēsības un automātikas sistēmas UAS-T, 

attiecināmās izmaksas sadaļā sprinkleru sistēmas 

vadības mezgli darbu apjomos nav iekļauti gropēti 

savienoji DN32-150 un skrūvējamie savienoji, savukārt 

būvprojektā tie ir uzrādīti. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, ar šo lūdzam Pasūtītāju 

veikt izmaiņas Apliecinājuma kartes būvdarbu apjomos 

Ugunsdzēsības un automātikas sisitēmas UAS-T, 

attiecināmās izmaksas sadaļā sprinkleru sistēmas 

Departaments informē, ka Automātiskā 

ūdens sprinkleru ugunsdzēsības sistēma 

Zivju paviljonam ar savienojošajiem 

tuneļiem, paviljonu savienojošiem 

barojošanas DN150 maģistrāliem un 

sprinkleru sistēmas vadības mezgliem 

lokālās tāmes Nr.2-8 pozīcijā nr.23 jau 

paredzētas cauruļu fasondaļas (gropēts, 

vītņu savienojumi, līkumi, trejgabali, 

pārejas u.c.) katram vadības mezglam pa 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065


vadības mezgli un papildināt ar sekojošām tāmes 

pozīcijām: 

Gropēti savienojumi DN150 gb 27 

Gropēti savienojumi DN100 gb 12 

Gropēti savienojumi DN80 gb 41 

Gropēti savienojumi DN40 gb 5 

Gropēti savienojumi DN32 gb 20 

Skrūvējamie savienojumi DN20 gb 13 
 

vienam komplektam. Būvuzņēmējam, 

izstrādājot cenu piedāvājumu jāiekļauj visi 

projekta dokumentācijā paredzētie 

risinājumi: materiāli, darbi un to izmaksas, 

kas nepieciešami sistēmu izbūvei, 

pārbaudei, palaišanai, regulēšanai un 

nodošanai ekspluatācijā, t.sk., kas nav 

norādīti projekta dokumentācijā, bet 

dabiskā vai loģiskā veidā ir nepieciešami 

projekta realizācijai. 

3. 

 

 

Koptāmju formās ir noteikta pozīcija finanšu rezerve 

neparedzētajiem darbiem. Lūdzam Pasūtītāju sniegt 

informāciju, kādā apjomā, procentuāli, Pretendentam ir 

jāparedz finanšu rezerve neparedzētiem darbiem. 

Departaments informē, ka ir precizējis 

Koptāmju formas. 

 
 


