
 

APSTIPRINĀTS 

Iepirkumu komisijas sēdē  

2016.gada 16. septembrī 

 

16.09.2016. 

 

 

Saulkrastos 
 

Par iepirkuma „Telpu grupas pārbūve par multifunkcionālu jauniešu iniciatīvas 

centru Raiņa ielā 7, Saulkrastos” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2016/30/LSCP) 

Nolikumu 
 

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „Telpu grupas pārbūve par multifunkcionālu 

jauniešu iniciatīvas centru Raiņa ielā 7, Saulkrastos” ar ID Nr. SND 2016/30/ LSCP 

Nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz 

piedāvājumu. 
 

Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu: 

 

JAUTĀJUMS 

Iepirkuma darbu apjomu sarakstā lokālajā tāmē 1-3 pozīcijā 2.4 ,,D-2, D-5, D- 6, D-

10 D-l 1 1000x2100 durvju montāža” norādīts, ka jāuzstāda 5 durvju komplekti, taču 

materiālu ailītē uzrādīti 4 durvju komplekti. Pozīcijā 2.4,,D-7 D-l2 1000x2100 ārdurvju 

montāža” norādīts, ka jāuzstāda 1 durvju komplekts un materiālu ailītē norādīts 1 durvju 

komplekts, taču aprakstā norādītas divu durvju uzstādīšana D-7 un D-l2. Kopā pēc projekta un 

pēc apjomā rakstītā ir 13 durvis, taču pēc darbu apjomu norādītā daudzumos ir tikai 11 durvis. 

Skatīt tabulu: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
a

2 Durvis   

2.1 D-l 1600x2300 ārdurvju montāža kompl. 1.00 

2.2 Siltinātas, krāsotas koka ārdurvis ar PVC stikla paketēm saskaņā ar projektu kompl. 1.00 

2.3 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 1.00 

2.4 D-2, D-5, D-6, D-10 D-ll 1000x2100 durvju montāža kompl. 5.00 

2.5 Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis ar matētu stiklu saskaņā ar projektu kompl. 4.00 

2.6 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 4.00 

2.7 D-4 1000x2300 durvju montāža kompl. 1.00 

2.8 Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis ar matētu stiklu saskaņā ar projektu kompl. 1.00 
2.9 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 1.00 

2.10 D-8, D-9 1000x2100 durvju montāža kompl. 2.00 

2.11 Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis saskaņā ar projektu kompl. 2.00 

2.12 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 2.00 
2.13 D-3 1900x2300 durvju montāža kompl. 1.00 
2.14 Krāsotas koka pildiņa divviru iekšdurvis ar stiklu saskaņā ar projektu kompl. 1.00 
2.15 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 1.00 

2.16 D-7 D-12 1000x2100 ārdurvju montāža kompl. 1.00 
2.17 Alumīnija profila ārdurvis ar stikla paketi saskaņā ar projektu kompl. 1.00 
2.18 palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas blīvējumi) kompl. 1.00 

2.19 D-13 1000x2100 ugunsdrošo durvju montāža kompl. 1.00 

2.20 Krāsotas tērauda 1000x2100 E160 ugunsdrošas durvis saskaņā ar projektu kompl. 1.00 



 

 

 

ATBILDE 

 

Iepirkumu komisija precizē 1.kārtas Lokālā tāmē 1-3 „Vispārceltnieciskie darbi un 

apdare”  pozīcijas 2.5.,2.6.,2.16.,2.17.,2.18 

 

2   Durvis     

2.1   D-1 1600x2300 ārdurvju montāža  kompl. 1,00 

2.2   
Siltinātas, krāsotas koka ārdurvis ar PVC 

stikla paketēm saskaņā ar projektu 
kompl. 1,00 

2.3   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 1,00 

2.4   
D-2, D-5, D-6, D-10 D-11   1000x2100 

durvju montāža 
kompl. 5,00 

2.5   
Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis ar 

metētu stiklu saskaņā ar projektu 
kompl. 5,00 

2.6   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 5,00 

2.7   D-4 1000x2300 durvju montāža kompl. 1,00 

2.8   
Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis ar 

metētu stiklu saskaņā ar projektu 
kompl. 1,00 

2.9   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 1,00 

2.10   D-8, D-9 1000x2100 durvju montāža kompl. 2,00 

2.11   
Krāsotas koka pildiņa iekšdurvis saskaņā 

ar projektu 
kompl. 2,00 

2.12   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 2,00 

2.13   D-3 1900x2300 durvju montāža kompl. 1,00 

2.14   
Krāsotas koka pildiņa divviru iekšdurvis 

ar stiklu saskaņā ar projektu 
kompl. 1,00 

2.15   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 1,00 

2.16   D-7 D-12 1000x2100 ārdurvju montāža kompl. 2,00 

2.17   
Alumīnija profila ārdurvis ar stikla paketi 

saskaņā ar projektu 
kompl. 2,00 

2.18   
palīgmateriāli (stiprinājumi, montāžas 

blīvējumi) 
kompl. 2,00 

2.19   
D-13 1000x2100  ugunsdrošo durvju 

montaza 
kompl. 1,00 

2.20   
Krāsotas tērauda 1000x2100 EI 60  

ugunsdrošas durvis saskanā ar projektu 
kompl. 1,00 

 

 

 

 


