
 

15.03.2012. 

1. Jautājums.  

Lasot konkursa nolikuma “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā”, rodas jautājums, ko pasūtītājs ir 
domājis nolikuma punktā 4.4.4.garantijas termiņi un noteikumi?  
Vai pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes/ apdrošināšanas kompānijas apliecinājumi, vadoties pēc 
Līguma projekta5.punkta Samaksas kārtība un apdrošināšana: 

 
 

 uzņēmēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas izdošanu? 
Vai jāsniedz tikai pretendenta apliecinājums par garantiju termiņiem (ja tā, tad kādiem konkrēti- līgumu 
izpildes, garantijas laika?) un noteikumiem (kur ir atrodami šie noteikumi?) 

 

Atbilde: 

Tiek precizēts 4.4.4. punkts un izteikts sekojošā redakcijā „ 4.4.4. garantijas termiņi” 

Pretendentam  ar kuru būs slēdzams līgums būs jāizpilda Līguma projekta 5.punktā atrunātās darbības. 

 

2.Jautājums.  

Tehniskajā projektā ir dota rievsienas izbūve, veicot rievsienas iegremdēšanu pastāv varbūtība, ka tā var 

atdurties pret esošajiem (vecajiem) pamatiem un tālāka rievsienas iegremdēšana nebūs iespējama, vai 

nebūtu jāparedz izmasās papildus darbi rievsienas izbūvei? Jo pēc ģeoloģijas griezuma tas nav redzams. 

Atbilde:  

Tās projektētās tilta konstrukcijas, kas daļēji atradīsies zem zemes, ir saistītas ar riskiem, ka to 

realizācija var tikt traucēta ar nekonstatētām zemūdens daļas konstrukcijām. Ja būvdarbu laikā šāda 

situācija radīsies, tā tiks risināta autoruzraudzības ietvaros. 

 

3.Jautājums.  

Tehniskajā projektā  nav norādīts vai ir jāveic rievsienu savienojumu vietu hermetizācija. 

Atbilde:  

Vietās, kur esošo balstu spārnus projekts paredz pagarināt (skat. rasējumu BK-16 un rasējuma 

piezīmes), ir doti norādījumi par konstruktīviem pasākumiem aizbērumu grunts noturēšanai.  

Hermetizācija rievsienu atslēgās nav paredzēta, tā jānodrošina ar bitumena mastikas 2 kārtu krāsojumu 

no uzbēruma puses - pirms uzbēruma paplašinājuma realizēšanas. 

 

4.Jautājums.  

Tehniskajā projektā  nav norādīta tēraida klase rievsienām, tērauda klase atvairbarjeru ieliekamajām 

detaļām, aizsargnorobežojumu profilam. 

Atbilde: 

Rievsienām un barjeru elementiem tērauda stiprības klase S270 (S275J2). 

 



5.Jautājums.  

Tehniskajā projekta specifikacijās p.S6.3 „Tērauda konstrukciju, virsmu pretkorozijas apstrāde”  rievsienām 

ir paredzēta pretkorozijas aizsardzības sistēma, kas atbilst korozijas kategorijai C4, nav norādīts krāsu tonis 

pēc RAL krāsu kataloga. Barjeru tērauda elementiem jābūt cinkotiem un arī krāsotiem uz cinka pārklājuma, 

ja ir paredzēts krāsojums uz cinka pārklājuma kāds ir krāsas tonis pēc RAL krāsu kataloga? 

Atbilde: 

Gan rievsienu redzamām virsmām, gan barjeru elementu krāsošanai ieteicams izvēlēties pelēkos toņus 

(pēc RAL krāsu kataloga Nr. 7032, 7035, 7038, 7040, 7047), bet rokturiem (elementiem ar 

specifikāciju Nr. 1,1a) oranžas krāsas: RAL Nr. 2003÷2011. 

 


