
Iepirkuma  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

Id. Nr. RD PAD 2018/18 

atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 

04.01.2019. 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Saskaņā ar atklāta konkursa “Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija” ID Nr. RD PAD 2018/18 1.pielikumu 

“Tehniskā specifikācija” darba uzdevumu, projekta 

ietvaros ir jāveic Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona 

pagraba vienkāršoto atjaunošanu un, kas ir veicama 

saskaņā ar akceptēto apliecinājuma karti. 

Savukārt, Pasūtītāja izsniegtajos dokumentos nav 

pievienota šī apliecinājuma karte. Lūdzam Pasūtītāju 

izsniegt iepriekšminēto dokumentu. 

Informējam, ka Zivju paviljona pagrabu 

atjaunošanas dokumentācija (rasējumi) ir 

pieejama elektroniski Nolikuma 1.2. 

pielikumā “1.2. Apliecinājuma kartes”  

2. Saskaņā ar atklāta konkursa “Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija” ID Nr. RD PAD 2018/18 11.pielikumu 

“Būvdarbu apjomu saraksts” darbu ietvaros ir jāveic ne 

tikai Rīgas Centrāltirgus Zivju paviljona pagraba 

vienkāršoto atjaunošanu, bet arī Gaļas paviljona, Piena 

paviljona, Gastronomijas paviljona un Sakņu paviljona 

gaiteņu renovāciju, t.sk. grīdu demontāžu un jaunu 

izbūvi, sienu un griestu apdares renovāciju, sprinkleru 

sistēmas izbūvi, kā arī citus darbus, kas ir minēti 

“11_Dalîjums kârtâs rev2” (sk. zemāk Sapulces 

protokola 1.pielikumu). 

 
Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai Gaļas paviljona, Piena 

paviljona, Gastronomijas paviljona un Sakņu paviljona 

gaiteņos veicamie darbi ir izpildāmi izsniegtās 

Apliecinājuma kartes “Rīgas Centrāltirgus pagrabu 

vienkāršotā atjaunošana - Zivju paviljons” ietvaros un 

šie darbi ir akceptēti Rīgas pilsētas būvvaldē? 

Informējam, ka Gaļas paviljona, Piena 

paviljona, Gastronomijas paviljona un 

Sakņu paviljona gaiteņos veicamie darbu 

dokumentācija (rasējumi) ir pieejama 

elektroniski Nolikuma 1.2. pielikumā “1.2. 

Apliecinājuma kartes”. 

Informējam, ka Apliecinājuma kartes un 

Būvprojekts ir akceptēts Rīgas pilsētas 

būvvaldē 

3. 

 

 

Saskaņā ar atklāta konkursa “Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija” ID Nr. RD PAD 2018/18 1.pielikumu 

“Tehniskā specifikācija” un tā pielikumu nr.1.2. 

“Apliecinājuma kartes” AR daļas rasējumiem AR-1 (I), 

AR-2 (I), AR-3 (I) un AR-4 (I), ir jāveic grīdu izbūvi 

veidojot slīpumus uz trapiem. 

Informējam, ka trapi UK sadaļā ir 

jaunbūvējami. Notekūdens sistēma arī ir 

jaunbūvējama, bet izvadi no ēkām ir esošie.  

Visi šie darbi ir iekļauti gan rasējumos, gan 

būvdarbu apjomos, kas pievienoti 

iepirkuma dokumentācijai. 



Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai uzradītie trapi ir esošie 

un ūdens novadīšana ir paredzētā esošajā notekūdeņu 

sistēmā, vai tie ir jaunizbūvējami un ir jāveic jaunās 

notekūdens sistēmas izbūvi un tehnisko risinājumu 

izstrādi notekūdeņu novadīšanai 

iekšējos/centralizētajos tīklos? 

 

 
 


