Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājumi un atbildes par iepirkuma procedūru ID Nr.ĶND/2013/33
1. Jautājums: Pasūtītājs ir norādījis, ka Plānošanas un arhitektūras uzdevumu sagatavo Ķekavas
novada būvvalde. Tā kā tas nav pievienots konkursa dokumentācijai, rodas jautājums, vai Plānošanas
un arhitektūras uzdevums ir jau sagatavots, vai tas ir pasūtīts, vai arī tas jāpasūta Projektētājam pēc
līguma noslēgšanas?
Atbilde: Plānošanas un arhitektūras uzdevums jau ir sagatavots.
2. Jautājums: Vai tehniskie noteikumi ir jau pasūtīti, vai arī tie ir jāpasūta Projektētājam?
Atbilde: Tehniskos noteikumus pasūta projektētājs.
3. Pasūtītājs ir norādījis, ka nepieciešams izstrādāt arī Skiču projektu, kas jāiesniedz Pasūtītājam 3
eksmeplāros. Vai skiču projekts pirms iesniegšanas Pasūtītājam arī ir jāsaskaņo Ķekavas novada
būvvaldē?
Atbilde: Skiču projekts nav jāizstrādā, bet pirms tehniskā projekta ir jāizstrādā shēma kuru ir
jāsaskaņo ar būvvaldi, pasūtītāju un tehnisko noteikumu izsniedzējiem.
4. Jautājums: Ja ielas izbūves darbi tiks projektēti ielas sarkanajās robežās, vai nepieciešams saskaņot
projektu ar piegulošo privātīpašumu īpašniekiem?
Atbilde: Ja Rāmavas ielas tehniskā projekta risinājumi skars privātīpašumus, tad būs jāskaņo ar
privātīpašuma īpašniekiem.
5. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā ir minēti vairāki saistītie projekti, ar kuriem jāsavieto
izstrādājamais projekts. Vai projekti ir pieejami Pasūtītājam digitālā (.dwg vai .dgn) formātā? Vai tiek
tiks izsniegti Projektētājam pēc Līguma noslēgšanas?
Atbilde: Saistītie projekti tiek izstrādāti / projektēti paralēli Rāmavas ielas projektam (būs pieejami
projektēšanas laikā).
6. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā dots, ka Pasūtītājs nodrošina Projektētāju ar topogrāfisko
plānu. Vai Valsts zemes dienestā saskaņots objekta topogrāfiskais plāns būs pieejams Projektētājam uz
Līguma noslēgšanas brīdi? Ja nē, tad pēc kāda laika tas tiks iesniegts Projektētājam?
Atbilde: Pasūtītājs nodos topogrāfisko plānu projektētājam 1-2 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
7. Jautājums: Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 112: „Vispārīgie būvnoteikumi” dotajam projektam
jāveic būvprojekta ekspertīze. Vai ekspertīze jāpasūta un ekspertīzes izmaksas jāparedz ievērtēt
Projektētājam vai arī Pasūtītājs pats pasūtīs ekspertīzi?
Atbilde: Projektētājs paredz ekspertīzes izdevumus piedāvājumā.
8. Jautājums: Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972: „Ceļu drošības audita noteikumi” dotajam
projektam jāveic ceļu drošības audita 3. stadija. Vai audits jāpasūta un audita izmaksas jāparedz
ievērtēt Projektētājam vai arī Pasūtītājs pats pasūtīs auditu?
Atbilde: Projektētājs paredz ceļa drošības audita izdevumus piedāvājumā.
9. Jautājums: Pasūtītājs ir norādījis paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus vai
rekonstrukciju. Vai Pasūtītājam ir informācija, kādu pazemes inženierkomunikāciju rekonstrukcija

(Lattelecom, Latvenergo vai citi tīkli) var būt nepieciešama? Šī informācija ir ļoti būtiska, lai
Projektētājs finansu kalkulācijā varētu aprēķināt iespējami precīzas izmaksas.
Atbilde: Rekonstrukcija ir ielu apgaismojumam, aizsardzība būs nepieciešama Lattelecom kabeļiem
un Latvenergo kabeļiem.

