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Atbildes uz jautājumiem
Jautājums:
Tāme 1 kārta, INVALĪDU TUALETE 1.7. Pozīcija - Invalīdu tualetes aprīkojums 1
kompl. Kas no invalīdu aprīkojuma ir paredzēts uzstādīt šajā pozīcijā?
Atbilde:
Invalīdu tualetes aprīkojums – vadmargas un atbalsta margas saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Jautājums:
Lokālā tāmē Nr. 5-1, 3. kārta „Teritorijas labiekārtošana” poz. 39 un projektā
2_1_AR_GP_TS „Saules pulkstenis” ir iekļauti darbi „Saules pulkstenis (autora Mārtiņa Gila
darbs)”.
Sakarā ar to, ka projektam pieliktas tikai skices, kurās var redzēt, ka betona sienā ir
atzīmētas kaut kādas līnijas.
Nekur nav uzrādīts cik daudz līnijām jābūt, ar kādu soli jāgravē betona siena, kāds ir
metāla detaļu materiāls un škiersgriezums, stiprināšanas veids utt. Autors Mārtinš Gils raksta:
„Šajā materiāla sniegtās skices sniedz orientējošu vizuālo risinājumu. Konkrētam līniju
novietojumam un izmēriem tiks veikti astronomiski aprēķini. Dizaina risinājums sienai un tās
elementiem tiks izstrādāts saules pulksteņu sienas projektējuma sagatavošanas laikā.”
Lūdzu dot paskaidrojumu kādi darbi un apjomi jāiekļauj tāmē Nr. 5-1 poz. 39,
nepieciešams sniegt vairāk informācijas pa šo pozīciju.
Atbilde:
Tāmes Nr. 5-1 poz. 39 nepieciešams iekļaut detalizētu astronomisko aprēķinu veikšanu uz
vietas objektā (autors M.Gils), līniju gravēšanu betonā, metāla elementu izgatavošana un
uzstādīšana. Darba apjomus ir iespējams aprēķināt pēc projektā pievienotajām skicēm, jo
reālais stundu izvietojums tiks dabā precizēts un var mazliet atšķirties no skicēs ietvertajiem

risinājumiem. Gravējums betonā būs 2 cm dziļš un 2 cm plats. Armatūra aptuveni 3 cm attālumā
no virsmas.
Jautājums:
Projekta lapā ARD-07, ARD-08 „Griestu tipi” ir uzrādīti griesti „Ecophon” ar izmēriem
600*600; 600*1800, bet Lokālās tāmēs BD-4 poz. 61; BD-3 poz. 266, 281; BD-2 poz. 63; BD-1
poz. 56 – „Ecophon” griesti ir tikai viena izmēra - 600*600mm. Cena griestiem 600*600mm un
600*1800mm atšķiras.
Lūdzam, precizēt piekārto griestu „Ecophon” izmērus un apjomi.
Atbilde:
Lūdzu ņemt vērā ARD-07 un ARD-08 rasējumos norādītos Ecophon izmērus un apjomus.
Jautājums:
Projekta lapa ARD-07, ARD-08 „Griestu tipi” un darbu apjoms Lokāla tāme BD-1poz.
61; BD-3 poz. 279; BD-4 poz 71 – „Piekārto griestu nosloksnes G-tipa sistēmas konstrukcijas
montāža”. Lai pareizi izcenotu minētās pozīcijas, lūdzam precizēt griestu tehniskos parametrus:
izmēru, krāsu, tipu.
Atbilde:
Pielikumā pievienojam griestu sistēmas aprakstu. Sloksnes platums 100 mm (G100).
Krāsa – balta. Skatīt dokumentu Griesti_MFC_2.mpg
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