Jautājumi un atbildes,
kas saņemti atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” ID Nr. CNP 2014/08-KPFI

1. Būvdarbu apjomu saraksta Nr.4 – Jumta siltināšana pozīcijā 2.4.teikts, ka plānots izveidot
jumta siltumizolācijas slāni no Tenapors EPS 150, kas nesakrīt ar tehniska projekta AR-4
lapu, kur ir uzrādīts, ka siltumizolācijas slānis jāizveido no EPS 200. Lūdzam precizēt
izmantojamo materiālu, un ja nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas būvdarbu apjomu
saraksta.
Atbilde: Finansu piedāvājumā ņemt vērā, ka jumta siltināšanai izmantot EPS 160 siltumizolācijas
materiālu.
2. Būvdarbu apjomu sarakstos Nr.6 – Dirbju nomaiņa, punkts 2. Ārējo durvju bloku
montāža (sk.AR-501). Bet Jūsu mājas lapā nav pieejams šis rasējums, no būvdarbu
apjomiem nav tieši skaidrs kāda veida PVC durvis ir paredzēts uzstādīt. Lūdzam sniegt
papildus informāciju (durvju tehnisko parametrus) par šo būvdarbu apjomu pozīciju un
izlikt rasējumu ar durvju specifiku.
Atbilde: Ciblas vidusskolas ēkā paredzēts nomainīt divu tipu esošās koka durvis uz PVC tipa
ārdurvīm ar aizvērējmehānismu un durvju slēdzeņu mehānismu. Nepieciešamie sasniedzamie
siltumtehniskie un rādītāji un durvju gabarīti doti pielikumā (2014_08_Ciblas vidusskolas
durvis). Pretendentiem cenu lūdzam sniegt kopējo kvadrātmetru izmaksās. Nomaināmajām
durvīm augšējā daļā paredzēt stikla paketes pildījumu, bet apakšējā daļā necaurspīdīgu pildina
aizpildījumu.
3. Lūdzam sniegt papildus informāciju par ventilācijas agregātiem – vispārējos
raksturojumus, plūsmu, spiedienu, siltummaiņa veidu un klimatiskos parametrus.
Atbilde: Pievienots rasējums ar failu: 2014-08_AVK-1
4. Ne būvdarbu apjomu saraksta Nr.8 – Ventilācijas sistēmas renovācija, ne izotermiskā
shēma nav uzrādīti ugunsdzēsības vārsti. Lūdzam precizēt vai ir nepieciešams tos
uzstādīt, un ja ir, lūdzam veikt attiecīgas izmaiņas būvdarbu apjomos.
Atbilde: Inženiertehniskais risinājums neparedz ugunsdrošos vārstus, jo gaisvadi uzreiz iziet virs
jumta.
5. Darbu apjomos lokālā tāme Nr.4 Jumta siltināšana p.2.8. Siltinātu bēniņu izejas lūku
nomaiņa norādīts apjoms „0,00” gab.; p.2.9. Durvju nomaiņa jumta tehniskajā telpā

norādīts apjoms „0,00” m2. Lūdza, precizēt, vai tā nav kļūda? Nevajag skaitīt un pildīt
šos darbus?
Atbilde: Minētie būvdarbi būvprojektā nav jāveic, tāpēc būvapjomu tabulā figurē apjoms 0,00.

