LVMI Silava ir izsludinājis iepirkumu: "Būvdarbu veikšana LVMI Silava"
(identifikācijas Nr. LVMI Silava/2018/3/AK/ERAF)
Konkursu "Būvdarbu veikšana LVMI Silava" organizē un realizē Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
"Silava", lai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta (vienošanās Nr. 1.1.1.4./17/I/012) ietvaros veiktu
būvdarbus, nodrošinot Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" ēku un telpu atbilstību zinātniskās
darbības īstenošanai un attīstībai.

Izsludinātais iepirkumu konkurss noslēgsies šī gada 25. septembrī, kad pretendentu piedāvājumi,
kas iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e‐konkursu apakšsistēmā, tiks atvērti LVMI Silava,
Salaspilī, Rīgas ielā 111, 2. stāvā, sanāksmju zālē plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam varēs sekot līdzi tiešsaistes režīmā
Elektronisko iepirkumu sistēmas e‐konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma priekšmets sadalīts 5 iepirkuma daļās, atkarībā no būvdarbu veida un izpildes vietas.
1. iepirkuma daļa – LVMI Silava ēkas, kas atrodas Rīgas ielā 111, Salaspilī, fasādes
atjaunošana, jumta seguma maiņa, vienkāršotās atjaunošanas darbi, saskaņā ar tehnisko
projektu – tas paredz nosiltināt institūta ēkas norobežojošās konstrukcijas un sienas, bet
jau iepriekš nosiltināto ēkas daļu atjaunot un krāsot, lai ēka iegūtu ne tikai pievilcīgu
fasādi, bet arī būtu pasargāta no nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmes un tiktu nodrošināts
optimāls mikroklimats ēkas iekštelpās.
2. iepirkuma daļa – LVMI Silava ēkas, kas atrodas Rīgas ielā 111, Salaspilī, telpu grupas
vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas saskaņā ar tehnisko projektu, lai
nodrošinātu pētniecības iekārtu uzturēšanai un pētniecības veikšanai piemērotus darba
apstākļus, kā arī atbilstošu piekļuvi pētniecības iekārtām un pētniecības aprīkojumam
telpās, kurās būvdarbi nav veikti kopš LVMI Silava ēkas uzbūvēšanas 1979. gadā.
3. iepirkuma daļa – būvdarbi pētnieciskās infrastruktūras izveidei Meža ielā 2A, Salaspilī,
saskaņā ar būvprojektu. 2015. gada janvārī noslēdzās klimatmājas pirmās kārtas
būvniecība, kuras rezultātā tika rekonstruēts vecais angārs, tajā izvietojot laboratoriju un
3 klimata kameras, no kurām viena tika aprīkota. Šis būvprojekts ietver vairāku nelielu
siltumnīcas tipa audzēšanas kameru izbūvi un aprīkošanu, kā arī nelielu lauka poligonu
stādu audzēšanai dažādu eksperimentu veikšanai un selekcijas materiāla pavairošanai.

4. un 5. iepirkuma daļa – būvdarbi pētnieciskās infrastruktūras izveidei Institūta ielā 1A un
6/1, Salaspilī, saskaņā ar būvprojektu, kas paredz rekonstrukcijas darbus,t.sk. bojāto
nesošo būvkonstrukciju nomaiņu, jo esošais ēkas nolietojums ir 70%. Projekta ietvaros
jāatjauno būves un jāveic telpu pārbūve, tādejādi radot atbilstošas telpas gan automašīnu
novietošanai, gan laboratorijas telpas, darba kabinetus un atsevišķas darba telpas koksnes
paraugu apstrādes vajadzībām.
LVMI Silava ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu šī gada sākumā uzsāka projektu
Nr. 1.1.1.4/17/I/02 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā
"Silava"", kura ietvaros paredzēts veikt institūta ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas
infrastruktūras attīstību, kā arī zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju u.c. materiālu iegādi, kas sekmēs pētniecības kapacitāti, tādejādi arī konkurētspēju,
starptautisko sadarbību un pētniecības rezultātu pārnesi tautsaimniecībā.

