Iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu

izveidei" Nr.PNP2014/8/EST-LAT
objektu apskates laikā uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem
03.03.2014.
1.jautājums – Vai nav iespējams laivu Starta vietā pie valsts autoceļa P106 no Virgas tilta
laivas ielaist nevis no ”Jaunaustriņu” puses, bet to izveidot starp abiem tiltiem?
Atbilde: Nav iespējams, jo šī laivu ielaišanas vieta nav saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi”, kas ir tiltu īpašnieki.
2.jautājums - Pievadceļa izveide pie ”Krauju” atpūtas vietas - Vai pievadceļa garumam 94
metriem nevajag pievienot vēl automašīnu apgriešanās laukumu apm.10 x 10 metri?
Atbilde: ”Krauju” zeme ir privātīpašums un tam nepiekrīt zemes īpašniece. Apgriezties varēs,
pabraucot uz priekšu, un tur pat pļaviņā. Laivošanas sezonā – vasaras mēnešos pļaviņa nav
slapja un bijušā ceļa pamats ir stabils, tāpat arī laivu transportēšanas iekārtas nav smagas.
3.jautājums - Iepirkuma Nolikumā minēts, ka caurtekas izmērs ir 400 mm. Vai nav iespējams,
ka tās vietā tiek ieliktas divas 250 mm caurtekas?
Atbilde: Jā, ir iespējams, izmērs kopā nedrīkst būt mazāks par 400 mm.
4.jautājums – ”Ineses” atpūtas vietas nospraustajā laukumā ir daudz krūmāju. Lai sagatavotu
laukumu labiekārtošanai vai tos varēs izraut ar visām saknēm vai tikai nozāģēt? Ja tikai
nozāģēs, tad atvases ataugs?
Atbilde: Jā, saskaņojot ar zemes ”Ineses” īpašnieci minētos krūmājus varēs izraut ar saknēm.
4.jautājums – Otras laivu starta vietas - LR robežstabs pie Apšes upes - pievadceļa remontam
jāremontē 102 metri. Vai tie metri ir no vietas vai dažādās vietās?
Atbilde: Kalētu pagasta pievadceļam pie Svipstu kapiem, kur atrodas arī otra laivu Starta vieta
- LR robežstabs pie Apšes upes - pievadceļam kopā jāremontē aptuveni 500 metri. Vasaras
posmā ceļš vēl ir samērā labi izbraucams, taču šajā posmā ceļam ir trīs izdangātas vietas un
Nolikumā minētie 102 metri būs jāsadala uz šī ceļa trīs vissliktāk izbraucamajām vietām.
5.jautājums – ”Kalētu pilskalna” atpūtas vietas nospraustajā laukumā ir ļoti nelīdzena grunts?
Vai tā pirms laukuma labiekārtošanas jānolīdzina?
Atbilde: Jā, Kalētu pilskalnā ar vecās zāles nopļaušanu vien būs par maz. Lai izvietotu
labiekārtojuma elementus būs nepieciešams nelīdzeno laukumu noplanēt, pirms to labiekārtot.
6.jautājums – Cik ilgi jākalpo labiekārtojuma elementiem? Kādā veidā jāpierāda, ka
kokmateriāls ir impregnēts?
Atbilde: Kokmateriāls ir reglamentētās sfēras būvmateriāls, kuram būvnieki iesniedz
ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Tas nozīmē, ka par kokmateriāla impregnēšanu tiek
piestādīts dokuments (kad, kādā veidā, ar kādu ķīmisku vielu impregnēts utt.). Minētajā
projektā garantijas laiks labiekārtojuma elementiem paredzēts 2 (divi) gadi, bet kopējais
ekspluatācijas laiks noteikts 7 gadi.
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