	
  

Atibldes uz Pretendentu jautājumiem:
- Vai pareizi saprotam, ka jāapdrošina tikai mazā koncertzāle?
Atbilde: apdrošināšanas objekts ir tikai Mazā koncertzāle;
-Lūgums detalizēti aprakstīt, kas ir domāts ar objektu, ēku “Rekonstrukcijas daļa ar
summu EUR 2 019 603.69” un kāda ir šīs ēkas daļas platība?
Atbilde: Rekonstrukcijas daļa – koka ēka, kas tika uzbūvēta 1936.gadā. Platība ap 900
m2 .
-Lūgums raksturot, kas ir domāts ar objektu “Jaunbūvējamā ēkas daļa”, kādas ēkas un
telpas daļas šis objekts sevī ietver?
Atbilde: jaunbūvējamā ēkas daļa ietver pagrabu, ieejas foajē, restorāna/kafejnīcas
telpas, virtuvi;
-Vai objekts pēc rekonstrukcijas ir nodots ekspluatācijā?
Atbilde: Objekts ir nodots ekspluatācijā 2015. gada 15. maijā.
-Vai norādītajā kopējā platībā un apdrošinājuma summā ir ietverta arī kafejnīcas ēka ar
vējtveri un pergolu?
Atbildes: Norādītājā kopējā plātībā ir ietverta arī kafejnīca, pergola.
-Vai visi būvniecības darbi objektā ir pabeigti un nākamā gada laikā nav plānoti? Ja
būvniecības darbi ir plānoti, tad lūgums iesniegt informāciju par plānotajiem darbiem
(kādi darbi plānoti), to apjomu (EUR), plānotajiem darbu grafikiem (datumi)?
Atbilde: Objekts ir nodots ekspluatācijā, un būvdarbi nav plānoti. Par kārtējiem
remontu darbiem apdrošināšanas kompānija tiks informēta.
-Vai kafejnīcā ir arī virtuve ar iespēju gatavot ēdienus uz vietas, vai arī tajā tiek sniegti
tikai kafejnīcas pakalpojumi?
Atbilde: Pielikumā esošie ēkas plāni pilnībā atspoguļo apdrošināšanas apjomu. Tajā

skaitā ir arī kafejnīcas virtuve un kafejnīcas zāle.
-Lūgums sniegt informāciju kādi pret ielaušanās pasākumi ir īstenoti objektā (diennakts
fiziska apsardze, video novērošana, lokālās signalizācijas, signalizācijas ar pieslēgumu
apsardzes uzņēmumam (kādam))?
Atbilde: Apsardze slīgums ir ar SIA Evor M. Zālē ir: video novērošana, signalizācija.
-Lūgums sniegt informāciju kādi ugunsdrošības pasākumi ir īstenoti objektā (sprinkleru
sistēma; lokālie dūmu detaktori; dūmu novadīšanas sistēmas, signalizācijas ar
pieslēgumu apsardzes uzņēmumam vai VUGD, iekšējie hidranti)?
Atbilde: Objektā ir sprinkleru sistēma, dūmu detektori, negadījuma apziņošanas
signalizācija ar pieslēgumu apsardzes uzņēmumam, hidranti.
-Vai apdrošināmais skaņas un gaismas aprīkojums tiek izmantots arī lielajā koncertzālē
un kādos apstākļos tas tiek glabāts, tai skaitā lūgums minēt kādi ugunsdrošības un pret
ielaušanās pasākumi ir īstenoti noliktavas telpā?
Atbilde: Apdrošināmais skaņas un gaismas aprīkojums ir paredzēts lietošanai tikai
mazajā zālē. Pret ielaušanās un ugunsdrošības pasākumi – signalizācijas telpās, slēgtas
noliktavu telpas, sprinkleru sistēma telpās, dūmu detektori, ugunsgrēka apziņošanas
sistēma.
-Lūgums iesniegt inventarizācijas lietu un jaunbūves projekta paskaidrojuma rakstu.
Atbilde: Ar objekta inventarizācijas lietu un projektu var iepazīties SIA “Dzintaru
koncertzāle” birojā, iepriekš piesakoties pa tālruni: 26191281

Ar cieņu,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
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