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Rīgā 

06.03.2018. Nr. 001.4.2-08/2018/840 

Visiem atklātā konkursa LB/2018/1 

ieinteresētajiem piegādātājiem 

 
  

 

 

Par papildu informāciju 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi atklātā 

konkursa "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā" (iepirkums 

LB/2018/1; tālāk tekstā – konkurss) ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu. 

Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja informācijas pieprasījumu, Komisija sniedz šādas 

atbildes. 

 

1. jautājums:  

"Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas Z-6: projekta lapā BK-07-03 un BK-07-04 

paredzēts, ka pie pamata tiek pieskrūvēta caurule 200x120x10, bet tāmes "Sienas 

aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" pozīcijās Nr. 9, 19, 29, 39 un 48 ir 

minēta caurule 120x80x5. Kurš materiāls ir pareizais?" 

 

Atbilde: 

Lokālās tāmes Nr.7 "Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" 9., 19., 29., 

39. un 48. pozīcijā pareizais materiāls ir profilcaurule 200x120x10 mm. 

 

Komisija ir veikusi grozījumus konkursa nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 

lokālās tāmes Nr. 7 "Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" 9., 19., 29., 

39. un 48. pozīcijā, aizstājot darba nosaukumu "profilcaurule 120x80x5 mm" ar darba 

nosaukumu "profilcaurule 200x120x10 mm". 

 

Vienlaikus Komisja ir veikusi grozījumus konkursa nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā 

specifikācija" visu būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmju noformējumā, nodrošinot to 

atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām. 

 

Grozītās tāmes pieejamas Latvijas Bankas interneta vietnes adresē 

https://www.bank.lv/par-mums/publiskie-iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi (sk. šā 

konkursa vienumam pievienoto ".xls" failu). 
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2. jautājums:  

"Sienas aizsardzības metāla konstrukcijas Z-6: projekta lapā BK-07-03 un BK-07-04 

paredzēts, ka pie caurule 40x40x4 tiek piemetināta (pieskrūvēta) caurule 20x20x3, bet 

tāmes "Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" pozīcijās Nr. 8, 18, 28 un 

38 ir minēts kvadrāts 20x20. Kurš variants ir pareizais?" 

Atbilde: 

Projekta lapās BK-07-03 un BK-07-04 ir risināti metāla konstrukciju pamatu mezgli un 

konstrukciju montāža pie tiem. Savukārt projekta lapās AR-17, AR-18, AR-19 un AR-20 

ir detalizēti risinātas metāla konstrukcijas Z-6. Lokālas tāmes Nr.7 "Sienas aizsardzības 

metāla konstrukciju montāža Z-6" pozīcijās Nr. 8, 18, 28 un 38 pareizais materiāls ir 

kvadrāts 20x20 mm. 

 

3. jautājums:  

"Tāmes "Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" pozīcijās Nr. 12, 22, 32, 

42 un 51 ir minēts apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu, bet projekta lapā BK-

07-03 un BK-07-04 nav minēts apaļdzelzis Ø6." 

 

Atbilde: 

Projekta lapās AR-18, AR-19 un AR-20 ir detalizēti risinātas metāla konstrukcijas Z-6 un 

ir attēlots apaļdzelzis Ø6, l=50mm ar slīpi šķeltu asu galu. 

 

4. jautājums:  

"Projekta lapas AR-7 rasējumā ir attēlots aksonometrijas fragments no jumta 

aizsardzības, ar vadulēm 30x50, nerūsējoša trose un statnī no apaļcaurules, tomēr tāmē 

tāda pozīcija nav iekļauta." 

  

Atbilde: 

Projekta AR-6 un AR-7 lapās risināts nerūsējošā tērauda trošu izvietojums un telpiski 

attēlots metāla konstrukcijas Z-2 fragments. Lokālā tāmē Nr.2 ''Tērauda norobežojošo 

konstrukciju montāža Z-2'' pozīcijā Nr. 17 ir iekļauts risinājums, kas attēlots projekta 

AR-7-1 lapā.  

Ar patiesu cieņu, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja   I. Krastiņa 

N. Vasiļjevs 

Tālr. 67022233, 29440949; e-pasta adrese: Normunds.Vasiljevs@bank.lv 
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