
 
Rīgā 

 

28.05.2020. 

 

Par papildus informācijas sniegšanu  

par iepirkuma procedūras “Celtniecības materiālu piegāde” 

(ID Nr. RS/2020/11) nolikuma prasībām 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija (turpmāk – 

Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautām prasībām. 

Jautājums: 

Lūdzam sniegt papildus informāciju par tehniskās specifikācijas 1.daļas šādām pozīcijām: 

13 Armatūras skavotājs (siešanas ierīce)  211410 gb 1 

Pēc norādītā nosaukuma nav iespējams identificēt ar kādiem parametriem instruments ir nepiecie-

šams. 

Atbilde: 

Armatūras skavotājs (siešanas ierīce) DEDRA. Āķis stiegrojuma siešanai (piesiešanas stieplēm) ar rok-

turi. Kopējais garums 200-270mm. Āķa materiāls - hroma tērauds. Roktura materiāls: triecienizturīga 

plastmasa vai virpots koks. 

Jautājums: 

58 Ģipškartons griestiem 1200x600mm 210286 gb 30 

Pēc mums pieejamās informācijas ģipškartons ar šādiem izmēriem  nav pieejams, lūdzam precizēt ne-

pieciešamo preci. 

Atbilde: 

Ģipškartons griestiem 1200x600mm. Iekaramo griestu panelis. Gluda, balta virsma. Izmantošanai tel-

pās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90% (piemērs – Gyproc Gyptone Casoprano CasoRoc). 

Jautājums: 

105 Plāksne montāžas PP L150mm pelēka 562214 gb 1 

Lūdzam precizēt montāžas plāksnes izmērus; pēc norādītajiem parametriem nav iespējams noidentifi-

cēt nepieciešamo preci. 

 

 



Atbilde: 

Plāksne montāžas PP L150mm pelēka. Dušas maisītāja tiltiņš. Zem apmetu-

ma. Attālums starp vītņu centriem 150mm. Vītnes (iekšējās)  2x1/2″.  

Jautājums: 

155 Skava AT 80/08mm 4PRO (21600gb) 300002 iep 2 

Lūdzam precizēt nepieciešamās preces izmērus, daudzumu iepakojumā, pēc norādītajiem paramet-

riem nav iespējams identificēt nepieciešamo preci. 

Atbilde: 

Skava AT 80/08mm 4PRO (21600gb). AT (80.) sērijas tipa skavas, kājiņas garums no 4-16mm 

(stieple (platums x biezums): 0,95mm x 0,65mm), mēbeļu tapsēšanai, plēves stiprināšanai.  

Piegādātājam ir tiesības piedāvāt cita apjoma iepakojumu, ar nosacījumu, ka daudzums iepakojumā ir 

5000 gb līdz 21600 gb skavas. Piedāvājumā jānorāda cena par vienu iepakojumu, bet, vērtējot un sa-

līdzinot pretendentu piedāvājumus, Iepirkumu komisija ņems vērā cenu par vienu skavu. 

Jautājums: 

Lūdzam sniegt papildus informāciju par tehniskās specifikācijas 5.daļas šādām pozīcijām: 

7 Gūlija betona (apakša) LUD-6-6 210462 gb 5 

Lūdzam precizēt izmērus un apzīmējumus (LUD/ LU/PD/LUU). 

Atbilde: 

Gūlija betona (apakša) LUD-6-6. Lietus ūdens uztvērējs. Malas - 600x600mm, augstums - 500mm, 

sienas biezums - 100mm, izgriezuma rādiuss – 150mm. LUD – ražotāja lietots apzīmējums (“Luga-

ži”). 

Jautājums: 

8 Gūlija betona (augša) LU-6-6 210460 gb 2 

Lūdzam precizēt izmērus un apzīmējumus (LUD/ LU/PD/LUU). 

Atbilde: 

Gūlija betona (augša) LU-6-6. Lietus ūdens uztvērējs. Malas - 600x600mm, augstums - 500mm, sie-

nas biezums - 100mm, izgriezuma rādiuss – 150mm. LU – ražotāja lietots apzīmējums (“Lugaži”). 

Jautājums: 

9 Gūlija betona (gredzens) PD-6-6 (h60) 210664 gb 2 

Lūdzam precizēt izmērus un apzīmējumus (LUD/ LU/PD/LUU). 

Atbilde:  

Gūlija betona (gredzens) PD-6-6 (h60). Ārējais diametrs – 1160mm, iekšējais diametrs – 1000mm, 

augstums – 590(600)mm. 

Jautājums:  

10 Gūlija betona (vidus) LUU-6-6 210461 gb 1 

Lūdzam precizēt izmērus un apzīmējumus (LUD/ LU/PD/LUU). 

Atbilde: 

Gūlija betona (vidus) LUU-6-6. Lietus ūdens uztvērējs. Malas - 600x600mm, augstums - 500mm, 

sienas biezums - 100mm. LUU – ražotāja lietots apzīmējums (“Lugaži”). 

 



Jautājums: 

Lūdzam sniegt papildus informāciju par tehniskās specifikācijas 16.daļas šādu pozīciju: 

 

9 Hermetizējoša pildviela Power Gel 1L 210748 gb 17 

Lūdzam precizēt kāda pildviela ir nepieciešama pēc norādītā nosaukuma nav saprotama nepiecieša-

mā prece. 

Atbilde: 

Hermetizējoša pildviela Power Gel 1L. Aizsardzības pakāpe IP68. Izmanto savienojuma kārbās un 

sadalēs, vietās ar paaugstinātu mitrumu. Elastīgs divkomponentu gēls (sajaukšanas proporcijā 1:1), 

caurspīdīgs (piemērs – CELLPACK Power Gel). Pakojums 2x500ml. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                       K.Meiberga 

 

 

 


