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ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

Atklātā konkursā  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”  

(id. Nr. RD PAD 2021/4) 

 

 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka 

Pretendentam šī iepirkuma ietvaros izmaksās 

nav jāparedz kompensācijas RPSIA “Rīgas 

satiksme” par tramvaju satiksmes slēgšanu, 

pārvirzīšanu (tramvaju maršrutu izmaiņām), 

kas var rasties izbūves darbu gaitā. 

Pasūtītājs informē, ka 

kompensācija saistībā ar 

tramvaja satiksmes slēgšanu, 

pārvirzīšanu RP SIA “Rīgas 

satiksmei” nav jāparedz, taču 

nepieciešamības gadījumā 

Pretendentam ir jāparedz 

izmaksas tramvaja satiksmes 

pārvirzīšanai priekšizpētes laikā 

savā piedāvājumā. 

2. 

Veicot objekta apsekošanu Centrāltirgus 

paviljoniem, tika secināts, ka esošo sienu 

stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī. Pēc Pretendenta 

ieskatiem, būvdarbu apjomus 

(1_5_1_apliecinajuma_karte_), ir 

nepieciešams papildināt ar pozīcijām:  

- esošā apmetuma nokalšana, 

- virsmu attīrīšana,  

- apmetuma ierīkošana, 

- apmetuma remonts. 

Lūdzam Pasūtītāju veikt nepieciešamos 

labojumus būvdarbu apjomos. 

Pasūtītājs informē, ka par 

pamatu ir jāņem Darba apjomi, 

kuri norādīti Atklāta konkursa 

Tehniskās specifikācijas 

5. pielikumā, t.sk., ja ir 

nesakritības izsniegtajā projekta 

dokumentācijā ar Darba 

apjomiem. Dokumentācija 

precizējama autoruzraudzības 

kārtībā. 

3. 

Ņemot vērā to, ka  Centrāltirgus paviljonos pie 

griestiem ir ļoti daudz komunikāciju, tad 

daudzās vietās veikt griestu apdari nav 

iespējams. Atsaucoties uz iepriekš minēto, 

lūdzam Pasūtītāju precizēt būvdarbu apjomu 

sarakstā 1-6  norādītos apjomus, kā arī lūdzam 

papildināt šo darbu sarakstu ar virsmu 

attīrīšanu apdares darbu veikšanai. 

Pasūtītājs informē, ka par 

pamatu ir jāņem Darba apjomi, 

kuri norādīti Atklāta konkursa 

Tehniskās specifikācijas 

5. pielikumā, t.sk., ja ir 

nesakritības izsniegtajā projekta 

dokumentācijā ar Darba 

apjomiem. Dokumentācija 

precizējama autoruzraudzības 

kārtībā. 

4. 

Tehniskās specifikācijas “3.pielikums 

Apliecinajumu_karte” durvju ailu rasējumos  ir 

dota “Durvju ailu paplašināšanas mezgla 

Pasūtītājs informē, ka par 

pamatu ir jāņem Darba apjomi, 

kuri norādīti Atklāta konkursa 
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shēma nenesošajās un pašnesošajās sienās”, bet 

šie darbi nav iekļauti darbu apjomu sarakstos. 

Lūdzam Pasūtītāju darbu apjomu sarakstus 

papildināt ar šiem darbiem. 

Tehniskās specifikācijas 

5. pielikumā, t.sk., ja ir 

nesakritības izsniegtajā projekta 

dokumentācijā ar Darba 

apjomiem. Dokumentācija 

precizējama autoruzraudzības 

kārtībā. 

5. 

Būvdarbu apjomu sarakstā 

(1_5_1_apliecinajuma_karte_), 1-4, pozīcijā 

Nr.4 norādīts “Ugunsdrošās žalūzijas 

Fabershield, EI 30”. Sazinoties ar piegādātāju, 

viņš piedāvā divus variantus: 

- Variants Nr.1 “Auduma barjera 

Fibershield I. 0761-CPR-0767. Audums 

STRATEX. Klass -EI30.” 

- Variants Nr.2 Auduma barjera 

Fibershield. 0761-CPR-0615. Audums 

HELIOTEX EW90. Klass -EI30 atbilstoši 

Eksperta atzinumam GS 3.2/15-384-1 ar 

kompensācijas pasākumiem (brīva zona 

20cm attalumā no ātri degošajiem 

materiāliem). 

Lūdzam sniegt atbildi, vai Pasūtītājs akceptē, 

ka abi varianti ir izmantojami šim projektam? 

Pasūtītājs nav kompetents 

salīdzināt augstāk norādītos 

materiālus. Pretendentam 

piedāvājumā jāiekļauj 

normatīviem atbilstošas 

ugunsdrošās žalūzijas. 

Konkrētu materiālu 

salīdzināšana un izvēle var tik 

apspriesta autoruzraudzības 

laikā, saskaņojot izvēlēto 

materiālu ar atbildīgo 

autoruzraugu. 

6. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt nolikuma 12.3.19.-

12.3.24. punktos minētās speciālistu pieredzes 

prasības. Vai ar vārdiem “veicis attiecīgās 

sadaļas izstrādi” ir domāta būvprojekta 

attiecīgās sadaļas vadīšana?  

Pretendents verš uzmanību uz to, ka bieži vien 

būvprojekta sadaļas izstrādi veic atsevišķs 

speciālists, kurš nav būvprojekta sadaļas 

vadītājs un kurš var būt arī nesertificēts. 

 

Pasūtītājs informē, ka Atklāta 

konkursa nolikuma 12.3.19. -

12.3.24. punktos ar vārdiem 

“veicis attiecīgās sadaļas 

izstrādi” saprot būvprojekta 

attiecīgās sadaļas vadīšanu. 

7. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par atbilstošu 

nolikuma 12.3.21.-12.3.24. punktos minētām 

prasībām būs, ja projektēšanas darbi būs veikti 

attiecīgo inženiertīklu izbūvē vai pārbūvē? 

Pasūtītājs informē, ka atbilstoši 

Atklāta konkursa nolikuma 

12.3.21.-12.3.24. punktos 

minētām prasībām būs akceptēti 

projektēšanas darbi, kuri būs 

veikti attiecīgo inženiertīklu 

izbūvē vai pārbūvē. 

8. 

Vai Pretendents pareizi saprot, ka 2. posma 

tāmes Nr. 2-1-3 pozīcijā Nr. 16 “Tramvaja 

sliežu ceļu demontāža (nosakāms padziļinātās 

izpētes rezultātā)” ir jāievērtē gan esošo 

tramvaja sliežu ceļu gulšņu, sliežu un citu 

saistīto konstrukciju, būvizstrādājumu 

Pasūtītājs informē, ka 2. posma 

tāmes Nr. 2-1-3 pozīcijā Nr. 16 

“Tramvaja sliežu ceļu 

demontāža (nosakāms 

padziļinātās izpētes rezultātā)” 

ir jāievērtē gan esošo tramvaja 
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demontāžu, gan attiecīgi, ja padziļinātās izpētes 

rezultātā būs nepieciešams, jaunu gulšņu, 

sliežu un saistīto konstrukciju, 

būvizstrādājumu atjaunošanu no jauniem 

materiāliem (jaunām sliedēm, jauniem 

gulšņiem u.c.)? 

sliežu ceļu gulšņu, sliežu un citu 

saistīto konstrukciju, 

būvizstrādājumu demontāžu, 

gan attiecīgi, ja padziļinātās 

izpētes rezultātā būs 

nepieciešams, jaunu gulšņu, 

sliežu un saistīto konstrukciju, 

būvizstrādājumu atjaunošanu no 

jauniem materiāliem (jaunām 

sliedēm, jauniem gulšņiem 

u.c.). 

9. 

Vai 2. posma tāmes Nr. 2-2-8 pozīcijas 

18 
Izejošās pārmijas 

montāža 
gb  1.00 

19 
Saejošās pārmijas 

montāža 
gb  1.00 

  

63 Pārmija izbraucošā kpl 1.00 

64 
Pārmija sabraucoši- 

izbraucošā 
gb 1.00 

65 
Sliežu pārmiju apsildes 

vad.iekārta 
kpl 1.00 

  

Vai šīs pārmijas ir domātas kā pagaidu 

pārmijas, lai novirzītu tramvaju uz vienu sliežu 

ceļu? 

Pasūtītājs informē, ka esošie 

darbi saistīti ar kontakttīklu 

pārbūvi, tomēr nav saistīti, lai 

novirzītu tramvaju uz vienu 

sliežu ceļu.  

 

 
.  

 
 

 


