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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. 

Lūgums precizēt, kuras no darbu apjomos 

un būvprojektā paredzētājām durvīm ir 

evakuācijas izeju durvis, proti, kuras 

jāaprīko ar speciāliem aizvēršanās 

mehānismiem un furnitūru saskaņā ar 

UPP. 

Pasūtītājs informē, ka ugunsdrošās 

durvis ir atzīmētas ar EI 30 

arhitektūras daļas plānu rasējumos. 

Tās ir durvis uz kāpņu telpām, 

esošām un jaunām tehniskām 

telpām. Tāpat arī ar EI 30 ir 

atzīmētas ,,Sakņu paviljona” esošo 

liftu durvis un ugunsdrošās žalūzijas 

starp paviljoniem. 

2. 

Apliecinājuma kartes AR sadaļas rasējumā 

AR-11 norādītie grīdu izbūves apjomi 

nesakrīt ar attiecīgu ēku plānos norādīto 

grīdu platību. Lūgums precizēt, kura 

informācija attiecībā uz grīdu izbūves 

platību ir pareiza - rasējumā AR-11 

norādītā platība vai pagrabstāvu plānos 

norādītā platība? 

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. 

Lūgums izsniegt enkurpāļu pārbaudes 

slodzes, jo šobrīd projekta tehniskajā 

dokumentācijā šāda informācija nav 

atrodama, taču tas var būtiski ietekmēt 

piedāvājuma cenu. 

Pasūtītājs informē, ka atbildei tiek 

pievienota ,,Rīgas Centrāltirgus 

teritorijas pilsētas kanāla krasta 

nostiprinājuma avārijas stāvokļa 

novēršana” aprēķina atskaite 

(1. pielikums). 

4. 

Pamatojoties uz projekta specifiskajiem 

tehnoloģiskajiem risinājumiem un tam 

pakārtoto lielo tāmēšanas un piedāvājuma 

sagatavošanas darbu apjomu, lūdzam 

Pasūtītāju rast iespēju pagarināt konkursa 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz 

par divām nedēļām 

Pasūtītājs informē, ka piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš ir pagarināts 

līdz 2021. gada 16. jūlijam. 

5. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par 

atbilstošu konkursa nolikuma punktu Nr. 

12.3.1. un 12.3.19. prasībām tiks uzskatīta 

pieredze ielu izbūves vai pārbūves 

Pasūtītāju apstiprināt, ka par 

atbilstošu Atklāta konkursa 

nolikuma 12.3.1. un 

12.3.19. apakšpunkta prasībām tiks 

uzskatīta pieredze ielu izbūves vai 
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būvprojektos, kuros paredzēta gājēju ietvju 

vai gājēju ceļu izbūve vai pārbūve. 

 

pārbūves būvprojektos, kuros 

paredzēta gājēju ietvju vai gājēju 

ceļu izbūve vai pārbūve 

6. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par 

atbilstošu konkursa nolikuma punkta 

Nr.12.3.2. prasībām tiks uzskatīta pieredze 

būvprojekta izstrādē, kurā paredzēta 

dzelzceļa sliežu izbūve vai pārbūve? 

Pasūtītājs informē, ka par atbilstošu 

Atklāta konkursa nolikuma 

12.3.2. apakšpunkta prasībām tiks 

uzskatīta pieredze būvprojekta 

izstrādē, kurā paredzēta dzelzceļa 

sliežu izbūve vai pārbūve. 

7. 

Lūdzam sniegt informāciju par injekcijas 

enkurpāļu aprēķina un pārbaudes slodzēm 

uz izraušanu. 

Pasūtītājs informē, ka atbildei tiek 

pievienota ,,Rīgas Centrāltirgus 

teritorijas pilsētas kanāla krasta 

nostiprinājuma avārijas stāvokļa 

novēršana” aprēķina atskaite 

(1. pielikums). 

 
Pielikumā: 

1. ,,Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma avārijas stāvokļa 

novēršana” aprēķina atskaite. 

.  

 
 

 


