SIA „Wesemann – Sigulda”
Reģ. Nr. 40003709385
Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālr. 67973565, FAX 67971753
Siguldā,
2014.gada 27.jūnijā

Sniedzam sekojošu precizējošu informāciju par pretendenta 2014.gada 27. jūnijā
uzdotajiem jautājumiem iepirkuma procedūras „Katlu mājas Pulkveža Brieža
ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas
ražošanas efektivitāti” (ID. Nr. 2014/WS-2/011) ietvaros.
Garantētie izmešu (emisiju) parametri.
Jautājums: Kāds ir cieto daļiņu izmešu daudzums pēc katliem?
Atbilde: Cieto daļiņu izmešu daudzumu skatīt atbildes pielikumā (testēšanas rezultāti).

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana, kondensāta attīrīšana un notekūdeņu
novadīšana.
Jautājums: Nolikumā teikts: ”Visām dūmgāzu kondensatora konstrukcijām, kurām ir
saskare ar dūmgāzēm un kondensātu, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda.” Vai ir
pieļaujama dūmgāzu kondensatora izgatavošana no stikla šķiedras, kas arī ir pret
koroziju izturīgs materiāls?
Atbilde: Dūmgāzu kondensatora izgatavošana jāveic saskaņā ar Nolikumu.
Jautājums: Nolikumā teikts: „Notekūdeņu uzskaitei jāuzstāda uzskaites ierīce, bet
kvalitātes kontroles uzturēšanai jāveic notekūdeņu kvalitātes analīze.” Vai piedāvājumā
jāiekļaujas analizēšanas iekārtas?
Atbilde: Pretendentam jānodrošina kondensāta kvalitātes atbilstība iepirkuma procedūras
Nolikumā minētajām prasībām. Piedāvājumā jāparedz kondensāta apjoma uzskaites
mērierīces un analīžu vietas ierīkošana, kā arī jānodrošina sārmainības nepārtraukta analīze
un korekcija. Pārējo parametru periodisku monitoringu nodrošinās Pasūtītājs, piesaistot
sertificētas laboratorijas.

Dūmeņa uzstādīšana.
Jautājums: Nolikumā teikts: “Dūmeņa augšējā daļā jābūt vākam ar pašattīrošu sistēmu
no atmosfēras nokrišņiem.” Lūdzam paskaidrot, kas ar to domāts un vai prasība ir
obligāta, ja dūmeņa ražotājs šādu sistēmu neuzskata par nepieciešamu?
Atbilde: Ja dūmeņa ražotājs šādu sistēmu neuzskata par nepieciešamu, Pretendents to savā
piedāvājumā var neiekļaut.
Jautājums: Vai jaunajā dūmenī paredzēts novadīt tikai slapjās dūmgāzes pēc dūmgāzu
kondensatora vai arī sausās dūmgāzes pēc katliem?

Atbilde: Saskaņā ar tehnisko uzdevumu ir paredzēti abi varianti - dūmenī tiek novadītas
slapjās dūmgāzes no dūmgāzu kondensatora un sausās dūmgāzes no katliem pa apvedlīniju.
Jautājums: Nolikumā teikts: “Dūmeņa augstums tiks izvēlēts saskaņā ar vides gaisa
piesārņojuma izplatīšanās rezultātiem.” Lūdzam precizēt, kurš veic šo modelēšanu,
Pasūtītājs vai Uzņēmējs?
Atbilde: Dūmeņa augstums tiek noteikts tehniskā projekta izstrādāšanas laikā, un to veic
Uzņēmējs. Projektu Uzņēmējs saskaņo ar Latvijas Vides Meteoroloģijas centru.

Vadības sistēma.
Jautājums: “Esošās katlu mājas un projektējamā dūmgāzu kondensatora darbībai jābūt
savstarpēji saskaņotai, nodrošinot pilsētas siltumtīkliem nepieciešamos parametrus.
Parametru nodrošināšanas sistēmām, vadības sistēmām esošajās projektējamajās
sistēmās jābūt savstarpēji saskaņotām.” Lūdzam sniegt informāciju par katlu vadības
sistēmu, un pēc kāda parametra tiek regulēta katlu jauda?
Atbilde: Pretendenti ar esošo katlu vadības sistēmu var iepazīties uz vietas gan obligātās
būvdarbu izpildes vietas apskates laikā, gan papildus laikos, iepriekš sazinoties telefoniski ar
SIA “Wesemann-Sigulda” SPRD vadītāju Jāni Strazdiņu. Katlu jauda tiek regulēta atkarībā
no nepieciešamās siltumtīklu turpgaitas temperatūras.

Līguma projekts.
Jautājums: Līguma punkts “13.Līgumsods. Līgumsods ir vienāds ar 0.05% (vienu piekto
daļu procenta).” Lūdzam precizēt līgumsoda apmēru, jo skaitliski vērtība nesakrīt ar
vārdiem rakstīto.
Atbilde: Līguma projekta punktā 13. ir ieviesusies drukas kļūda, pareizais teksts ir sekojošais:
“13. Līgumsods. Līgumsods ir vienāds ar 0.05% (piecas simtdaļas procenta).”
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