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Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma procedūrā “Būvdarbu veikšana projektam “Centralizētās siltumapgādes sistēmas
siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā”” ar iepirkuma
identifikācijas numuru : BKPS-2015/03 (turpmāk tekstā- Iepirkuma procedūra)
Sarakste Nr. 1.
SIA “ Barkavas KPS” Iepirkuma procedūras ietvaros organizētajā objekta apskatē saņēma
sekojošus ieinteresēto piegādātāju jautājumus un sniedz uz tiem atbildi:
1. Jautājums.
Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 6.3. “Esošo siltumtrases cauruļvadu demontāža”?
1. Atbilde.
Būvdarbu veicējam ir jādemontē esošie siltumtrašu cauruļvadi, jānoņem no tiem
siltumizolācijas materiāls un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tas jānodod
utilizācijai. Līgumu par materiālu nodošanu utilizācijai ar attiecīgu uzņēmumu slēdz būvdarbu
veicējs un utilizācijas izmaksas sedz būvdarbu veicējs. Savukārt cauruļvadi ir jānodod
pasūtītājam.
2. Jautājums.
Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 6.4. “Esošā siltumtrases dzelzbetona kanāla demontāža”?
2. Atbilde.
Būvdarbu veicējam ir jādemontē esošās siltumtrases dzelzsbetona kanāli un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem dzelzsbetons jānodod utilizācijai. Līgumu par materiālu
nodošanu utilizācijai ar attiecīgu uzņēmumu slēdz būvdarbu veicējs un utilizācijas izmaksas
sedz būvdarbu veicējs.
3. Jautājums
Lai arī ir saprotams kādas caurules un kādi savienojumi tiek izmantoti. Kāpēc atsevišķās tāmes
vietās materiāli ir norādīti pēc Din un atsevišķās vietās pēc ISO standarta? Piemēram, pozīcija
7.3. un 3.3.
3. Atbilde.
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Būvdarbu apjomos ir skaidri norādīti kādi materiāli ir nepieciešami būvdarbu veikšanā. Kāds
standarts ir norādīts pie atsevišķā materiāla nav nozīmīgi, ja ir saprotams kāds materiāls tiek
prasīts. Viens standarts norāda iekšējo diametru otrs ārējo.
4. Jautājums.
Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 3.14 “Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža tranšejās”
4. Atbilde.
Būvdarbu veicējam tranšejās ir jāveic cauruļvadu montāžu un jānomarķē (jāatzīmē) visas
cauruļu savienojumu vietas, neatkarīgi cik gara ir katra caurule.
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