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Atbildes uz jautājumiem
Jautājums:
Vai par līdzvērtīgas rakstura objektiem tiks atzītas arī ēkas ar klasifikācijas kodu 1263
(Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa)
vai 1262 (Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa), kurās ir veikts līdzvērtīgs
darbu apjoms par līdzvērtīgu summu?
Atbilde:
Par līdzvērtīga rakstura objektiem tiks atzītas arī ēkas ar klasifikācijas kodu 1263 (Skolas,
universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa) vai 1262
(Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa), kurās ir veikts līdzvērtīgs darbu
apjoms par līdzvērtīgu summu.
Jautājums:
Lokālā tāmē BD3 (3.kārta) poz.104-107 (kāpnes K6) ir doti apjomi kāpņu laukumu un pakāpienu
apdarei ar granītu plāksnēm. Lūdzu, uzrādīt biezumu un gabarītus granīta pakāpieniem un
flīzēm.
Atbilde:
Lūdzu skatīt projekta lapu ARD-20, kur specifikācijā ir norādīti pakāpienu un kāpņu laukumu
malu nominālie izmēri un biezums (40mm). Papildus tajā esošajai informācijai – nebūs
problēma, ja pakāpiena biezums tiks samazināts līdz 35mm, bet ne plānāks.
Granīta laukuma ieseguma apjoms ir dots, biezums – līdz pakāpiena biezumam. Šeit granīta
plāksnes, kuru biezums interjerā nav nolasāms var būt atšķirīgs no pakāpienu un kāpņu laukumu
malu – bet ne biezāks par pašu pakāpienu.
Visiem granīta elementiem jābūt no viena granīta.
Jautājums:
Projekta lapā ARD-13 –„Logu specifikācija” „Piezīmes poz 16” –Logiem 1. un 2. stāvos
divkameru stikla pakete. Ēnas pusē 3k (6Low – E-6-6L).Lūdzu atzīmēt „Logu specifikācija”
kuri logi atrodas ēnas pusēs, kuri saulaina pusē.

Atbilde:
Šī projekta kontekstā ar saules pusi tiek saprasta fasāde asīs 1-17. Tātad visi logi, kuri
atrodas šajā fasādē komplektējami ar stikla paketēm 3K(6EnergyN+6+6Low-E)+arg. vai
līdzvērtīgām.
Fasāde 1-17 atrodama lapā AR-11. Tajā redzami logi L2 – 6 gab.; L3-6gab.;
L6-2gab. un L1, L4, L5, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15 – pa 1 gab.
Pārējiem logiem 3K(6Low-E+6+6Low-E)+arg. vai līdzvērtīgas.
L1 – 1 gab.; L2 - 5gab.; L3 – 7gab.; L5 – 4gab.; L16 – 2 gab. u.t.t. atbilstoši specifikācijai
lapā AR-13.
Jautājums:
Vai tiešām ir nepieciešamai stikla pakete ar stikla biezumu 6mm? Šāda stikla pakete
ievērojami sadārdzinās PVC logu izmaksas un pati pa sevi logu vērtne būs ļoti smaga.
Lūdzu, konkrēti uzrādīt kuriem logiem stikla pakete ir ar stikla biezumu 4 mm un kuriem
logiem 6mm.
Abilde:
Saskaņā ar 18. piezīmi lapā ARD-13, stikla biezumi doti indikatīvi. Stikla biezumu nosaka
logu pakešu izgatavotājs, nevis projektētājs. Stikla biezumu lielā mērā nosaka stikla paketes
izmērs un to ražotājam izdod attiecīga programma. Ja Pretendents var garantēt kvalitātes
kritērijiem atbilstošas stikla pakešu kompozīcijas ar 4mm stikliem, iebildumu nav. Tas nav
pretrunā ar projekta risinājumiem un atbilstošs 18. piezīmei.
Jautājums:
Lūdzam, pievienot GP – daļu ar labiekārtošanas elementiem.
Abilde:
GP – daļa ar labiekārtošanas elementiem lūdzu skatīt kā zip dokumentu ar nosaukumu
GP_labiekartosana_pielikumi
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