Iepirkuma procedūras KND/2016/22 “Remontdarbi Kocēnu novada
pašvaldības iestādēs” jautājumi un atbildes
I. daļa Kocēnu pamatskolas remontdarbi
1.stāva koridors
6.ventilācijas difuzoru iestrāde griestu moduļu plāksnēs
jautājums: precizēt vai difuzori ir esošie, vai tos piegādā pasūtītājs (ja piegādā, tad precizēt marku
un izmēru)
atbilde: Kocēnu pamatskolas 1. un 2. stāva koridoru remonta laikā paredzēts esošo difuzoru
iestrāde griestu moduļu plāksnēs.
Ventilācijas sistēmas izbūve
1.Skolas virtuves ventilācijas gaisa vadu no cinkotā skārda b=0,5mm montāža
2. Skolas virtuves ventilācijas gaisa vadu fasondaļu montāža
3.Gravitācijas restes montāža
jautājums: precizēt izmērus
atbilde: ventilācijas gaisa vadu kopgarums plānots l=8,0m, gaisa vadu diametrs ir paredzēts
d=160mm ar atbilstoša izmēra gravitācijas resti.
II. daļa Rubenes pamatskolas un sporta nama remontdarbi
Garderobes remonts Rubenes pamatskolā
1.4.2. Ielikt ailēs iekšdurvis ar aiļu apdari
jautājums: nav norādīts ne durvju izmērs, ne materiāls
atbilde: priedes koka pildiņu durvis biezums ne mazāks par 40mm, trīs enģes, rokturis, slēdzene,
krāsotas 2x, toni skaņot ar pasūtītāju, izmērs 860X 2000(h)mm
Cokolstāva remonts
8. Izgatavot, ierīkot un nostiprināt armatūras sietus un atsevišķas armatūras
jautājums: nav norādīts loga kastu betonēšanai paredzētais armatūras apjoms un diametrs
atbilde: stiegrojuma siets 150X150mm diametrs 8mm, atsevišķas stiegrojuma detaļu diametrs
10mm, tērauda marka B500B
Rubenes sporta nama telpu remontdarbi
3.Ielikt ailēs koka iekšdurvis (demontētās durvis) ar aiļu apdare
jautājums: nav norādīti koka durvju izmēri
atbilde: durvju izmērs 1000X2070(h)mm
6. Ierīkot logiem palodzes20cm platumā
jautājums: nav norādīts ārējā, iekšējās vai abas palodzes
atbilde: iekšējās, palodzes platums pl=200mm, l=1200mm, materiāls -laminētas kokskaidu plates,
baltas, matēta
14. Izgatavot un ierīkot nožogojumus tribīnēs kāpnēm un nokrāsot tos 2x
jautājums: nav norādīts, kādi nožogojumi paredzēti
atbilde: paredzēti trīs skatītāju tribīņu norobežojošo nožogojumu posmi-tribīņu labajā pusē,
kreisajā pusē verami (vārtiņi) un tribīņu vidū neverami. Nožogojuma izmērus paredzēt- platums
1000mm, augstums 900mm, nožogojuma materiāls- metāla stieņi ar kvadrāta formas šķērsgriezumu
20X20mm, krāsoti melnā krāsā, kas savstarpēji savienoti ar krāsotiem (tumši zaļā krāsā) priedes
koka, ēvelētiem dēļu posmiem, biezums 32mm, nožogojuma augšējā marga -priedes koka, ēvelēta
biezums 40mm, platums 80mm, krāsoti brūnā krāsā(toņi precizējami uz vietas).
III. daļa PII Cielaviņa Zilākalna remontdarbi
WC remonts
17. Durvju 900X2100(h) bloku, vērtnes biezums ne mazāks par 40mm, krāsotu(toni saskaņot ar
pasūtītāju), vērtne komplektēta ar trīs enģēm, rokturi, slēdzeni, montāža
jautājums: nav norādīti durvju izmēri

atbilde: durvju bloka materiāls priede, pildiņu, durvju bloka izmērs ir paredzēts 900x2100(h)mm,
tas redzams tabulas 17. ailē
Kultūras nama āra ieejas trepju un trepju laukuma remonts
9. Vertikālā staba pagarināšana, krāsošana 2x ar ārdarbiem paredzētu krāsu
jautājums: nav norādīta staba specifikācija, staba materiāls, diametrs, cik nepieciešamas pagarināt
atbilde: jumta konstrukcijas balstošās metāla caurules d=100mm, sieniņas biezums 8mm, paredzēts
pagarināt par l=750mm katru
11. Metāla margas konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana
jautājums: nav norādīta margu specifikācija
atbilde: margas izgatavojamas no nerūsējošā tērauda caurules diametrs 50mm, abi gali liekti 90º
leņķī ar sagatavotu speciālu nerūsējošā tērauda plāksni(apaļu) caurules abos galos ar vietām
skrūvēm margas pieskrūvēšanai pie esošas sienas ,pasūtītāja norādītajā leņķī.
IV. daļa PII Auseklītis Kocēnos un Rubenē remontdarbi
Virtuves ventilācijas sistēmas izbūve Rubenē
1. Ventilācijas nosūces kape ar labirinta filtriem un eļļas krānu
jautājums: dotai pozīcijas nepieciešams uzrādīt tās izmērus un novietojumu
atbilde: nerūsējošā tērauda kape ar izmēru 2000X1000mm, pievienojums 250mm, novietojuma
sienas variants
Vadītājas kabineta remonts
17. Ugunsdzēsības signalizācijas daļēja demontāža un ierīkošana no jauna, pievienojot esošajai
sistēmai (detektori, sirēnas)
jautājums: precizēt detektoru un sirēnu skaitu
atbilde: paredzēts demontēt un no jauna ierīkot 3 detektorus
Rubenes doktorāta telpu remontdarbi
1.Piekaramo griestu-plāksnes Econim- Orbit (AMF piekārtie griesti-plāksne ORBIT
SK(600x600)montāža vai analogs
jautājums: nav norādīti darbu apjomi
atbilde: nepieciešamais apjoms ir 4,1m2 un tas norādīts specifikācijas tabulas 1. ailē.
V. daļa Vaidavas kultūras un amatniecības centra un sporta nama remontdarbi
Vaidavas kultūras un amatniecības centra ēkas -pamatu remonts
8. Bruģa apmales 8X200X 1000mm ieklāšana
9.Bruģa ieklāšana 100X200X 6mm uz sagatavotas virsmas
jautājums: precizēt mērvienības
atbilde: 8.ailē apmales ieklāšanas mērvienība ir m un 9.ailē bruģa ieklāšanas mērvienība ir m2
Tualešu remonts Vaidavas sporta namā
11. priedes koka pildiņu durvju bloku ar biezumu ne mazāku par 40mm, krāsotas ar mitruma
izturīgu krāsu 2x, vērtnei trīs enģes, rokturis, slēdzene, izgatavošana un montāža
jautājums: nav norādīti durvju izmēri
atbilde: durvju izmērs 900X2070(h)mm
12. Ventilācijas pievadu montāža, pievienošana esošai sistēmai
jautājums: precizēt attālumu
atbilde: ventilācijas pievadu izbūves attālums līdz esošajai sistēmai plānots 8 m
VI. daļa Kocēnu sporta nama un kultūras nama remontdarbi
Dušas telpas pārbūve sporta namā
3. Sienas pastiprināšana, sagatavošana jaunu PVC durvju montāžai
jautājums: kāds ir esošās sienas tips
atbilde: esošās sienas konstrukcija ir tērauda karkass, minerālvates pildījums, konstrukcija apšūta
ar reģipsi
4. PVC durvju bloka montāža ar vērtnes brīvo platumu ne mazāku par 900mm
jautājums: lūdzu precizēt durvju izmēru
atbilde: atverot durvju vērtni 90º leņķī, brīvajai ejai jābūt ne mazāk kā 900mm, kas nepieciešams,
lai dušas telpā varētu iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēsla palīdzību

6.Sienas flīzēšana
jautājums: precizēt apjomus
atbilde: demontējot vecās PVC durvis un veidojot jauno durvju ailu līdz 1100mm platumam, kā
norādīts tabulas 2. ailē, nākas demontēt arī flīzes, aptuvens demontējamo flīžu apjoms plānots
2,5m2
VII. daļa Dikļu pagasta pārvaldes un kultūras centra remontdarbi
Dikļu pagasta pārvaldes telpu remonts
10.Grīdas līmeņa izlīdzināšana ar mitruma izturīgām finiera plāksnēm(izmēru noteikt noņemot veco
grīdas segumu)
jautājums: nav norādīti darbi apjomi
atbilde: darbu apjoms ir 19,9m2
PII Cielaviņa zāles remonts
29. Elektro apgaismojuma izbūve: griestos iebūvētas LED armatūras, vadi, slēdži, (izvietojumu
saskaņot ar pasūtītāju)
jautājums: precizēt tipu, marku, skaitu un galvenos kvalitātes rādītājus
atbilde: apgaismojuma izbūvei paredzēts griestos iebūvētas armatūras 600x600mm 4X18W, IP54

