MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „BARKAVAS KPS”
Iepirkumu komisija
Reģ.Nr.47103001741
Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV – 4834
tālrunis 64894721, e-pasts: komunālie@tvnet.lv
Barkavā
31.07.2015.
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. 2.
SIA “ Barkavas KPS” Iepirkuma procedūras ietvaros saņēma sekojošus ieinteresēto
piegādātāju jautājumus un sniedz uz tiem atbildi:
1. Jautājums.
Par tāmes pozīcijām iekšdarbiem, vai apjomi ir pareizi norādīti sekojošām pozīcijām: 14.3
Pievienoties esošajam siltumtīklam pie siltummezgla ēkā vietas 10.00
14.4 Montāžas palīgmateriāli (savienojumi, izolācijas materiāli stiprinājumi) kompl. 10.00
1. Atbilde.
Jā apjomi ir norādīti pareizi, lūdzu skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstu (atgādinām,
iepirkuma procedūras nolikumā ir norādīts, ka tehnisko projektu var lejupielādēt no šīs saiteshttp://files.inbox.lv/ticket/a1ec5ddbef4b6d9d1c131525da7eec034e753596/Barkava_TP_PDF.7
z). Tur ir norādītas attiecīgās adreses, kur ir paredzēti rekonstruējamie pieslēgumi:
Adreses

MWh/mēnesī MW

Lazdu iela 1(Pasts)

15

0.021

Lazdu iela 4

35

0.049

Baznīca

35

0.049

Jaunatnes iela 1

35

0.049

Jaunatnes iela 2

30

0.042

Jaunatnes iela 3

30

0.042

Brīvības iela 14

35

0.049

Brīvības iela 11

12

0.017

Barkavas pamatskola

40

0.056

Pamatskolas sporta zāle

65

0.09
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2. Jautājums.
Radies jautājums par ūdens filtru, ko paredzēts uzstādīt katlu mājā, vai ir pieejama vairāk
informācija par šo filtru, precīzs nosaukums, ražotājfirma vai kas cits.
2. Atbilde.
Filtrs ko paredzēts uzstādīt ir Atloku filtrs PN 16 ar nerūsējošā tērauda sietu. Pasūtītājs
nenorāda kādu konkrētu ražotāju, tā izvēle ir pretendenta ziņā. Šādus filtrus ražo piemēram:
Hermann Schmidt, HyXo u.c.. Ilustrācijai pievienojam attēlu kā filtrs var izskatīties.
Pretendentam nav pienākums piedāvāt tieši šāda izskata filtru, bet ir jāpiedāvā filtrs, kas veic
tādas pašas funkcijas kā norādītais filtrs.

3. Jautājums
Vai ir pieejama vairāk in formācija, ražotājs par sekojošām pozīcijām:
15.1 Mehāniskā rupjgraudainā filtra EF5 montāža uz esoša cauruļvada DN150, 5.0 m3/h
kompl. 1.00
15.2 Filtra maisi EF 3/4/5/6, 50mikroni gab 2.00
3.
Atbilde.
Uz šo jautājumu atbildi skatīt pie otrā jautājuma.

Jānis Ikaunieks
Valdes loceklis
Hermanis 64860572
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