
Iepirkuma komisija e-pastā 2020.gada 26.februārī ir saņēmusi Pretendenta jautājumu par 

piegādātāju atlases procedūras “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ielā 71, Grobiņā, 

Grobiņas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” pretendentu atlases 

kritēriju, uz kuru tā sniedz atbildi: 

Jautājums: 

“Saistība ar konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi Lielā iela 71, Grobiņa”  specifikāciju tāmes Nr. 13a ir radušies sekojoši jautājumi: 

4 līg.c. 1-pol. "B" gr.autom. 20A gb 
       

3,00 

  Pienāk 3F kabelis , paredzēts 1f automātslēdzis un jāpieslēdz1F. 

??  Vai specifikācijā minētais kabelis 5x4mm2  ir paredzēts 

perspektīvai? 

5 līg.c. 
Rozete DIN sliedei 250V, 

+PE, 16A 
gb 

       

3,00 

 Nav uzskaitīta din sliede , ( Metāla sadale ar norādītajiem 

izmēriem nav iekļauts) 

6 līg.c. Pārslēdzis 250V, 16A gb 
       

4,00 

 Kur paredzēts ?? Vai tiešām 4gb , shēmā un zīmējumā nav 

norādīts 

7 līg.c. 
Palaidējs 1-pol. 16A, 

spole 230VAC 
gb 

       

4,00 

 Kur paredzēts ?? Vai tiešām 4gb , shēmā un zīmējumā nav 

norādīts 

8 līg.c. 

LED gaismeklis (OSRAM 

SURFACE-C LED 18 W 

3000 K IP44) 

gb 
     

93,00 
Projekta zīmējumā kopā 87 gb 

9 līg.c. 
Kustības sensors (IS-360-

3-steinel) 
gb 

     

15,00 
Projekta zīmējumā 12gb 

11 līg.c. 
1-pol.slēdži, 250v, 16A, 

IP44 
gb 

     

19,00 
Projekta zīmējumā 22gb 

13 līg.c. 
Vara kabelis 

(NYM)5x4mm2 
m 

   

100,00 
 Shēmā norādīts aptuveni 160m 

Lūdzu precizēt!” 

Atbildes:  

1) 4.pozīcija - Kļūda specifikācijā. Tiek labots - 3-pol. "B" gr. autom. 20A, 3.gab.; 

2) 5.pozīcija -  DIN sliede ir palīgmateriāls un atkarīgs kādu sadali pērk Būvnieks, līdz 

ar to DIN sliedi atsevišķi nenorāda; 

3) 6.pozīcija - Pārslēdzis plānots sadalē, lai var pārslēgt sensora režīms/ rokas režīms 

( apjomā kļūda, jānoņem -1); 

4) 7.pozīcija – Palaidējs paredzēts kāpņu telpas automātiskai darbībai pie krēslas 

sensora nostrādes. (Kļūda apjomā. Tiek labots-3.gab.); 

5) 8.pozīcija - Projekta zīmējumā kopā 87 gb (plānā ir apvienots 2 un 3 stāvs); 

6) 9.pozīcija- Projekta zīmējumā 12gb (plānā ir apvienots 2 un 3 stāvs); 

7) 11.pozīcija- Projekta zīmējumā 22gb (Kļūda apjomā. Tiek labots – 22 gab.); 

8) 13.pozīcija - Shēmā norādīts aptuveni 160m. (Pietiek ar 100m, var izcilpot caur ES-1, ES-2 un 

ES-3, un 5x4mm2 ir pietiekama kapacitāte). 

 

http://1-pol.sl/

