
 

 

2017. gada   28. jūnijā     

 

  Atklātā konkursa „ Seguma atjaunošana” ( Id.Nr DŪ 2017 /09 )    

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU  IEVĒRĪBAI ! 

1. Ar šo sniedzam atbildes  un  skaidrojumus  uz  Ieinteresēto piegādātāju    

26.06.2017. saņemtiem   jautājumiem par   Nolikumu. 

 Ieinteresētā piegādātāja jautājums   Iepirkumu komisijas atbilde 
Jautājums Nr.1.  

  Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nolikumā 

ir divi punkti 9.2. ar apakšpunktiem 

(Dokumenti, kas apliecina atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā 

un Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, 

kas apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas)” 

 

Atbilde Nr.1.  

Nolikumā neuzmanības un cilvēciskā faktora   

rezultātā ir pieļautas tehniskā rakstura kļūdas. 

Nolikumā tekstā  precizēta punktu un apakšpunktu 

secība un  numerācija, kā arī izslēgti dubultie  

punkti ar apakšpunktiem.   

Veiktie grozījumi Nolikumā:  

  

  

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā  

9.2.1. Komisija pretendentu izslēgšanas 

gadījumus (Nolikuma 7.1. punkts) 

pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta 

pirmās daļās 1. – 17. punkta noteiktajā 

kārtībā, saņemot izziņas Elektronisko 

iepirkumu sistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/).  

 

 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas 

apliecina prasības attiecībā uz Pretendenta 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

9.3.1. Par Nolikuma 8.1. punkta prasības: 

a. Par Latvijas Republikas 

Komercreģistrā reģistrētajiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju 

iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. 

b. Par Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā 

reģistrētajiem Pretendentiem 

Pasūtītājs informāciju iegūst 

Būvkomersantu reģistra datu bāzē 

c. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, 

kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 

https://www.eis.gov.lv/


jāpievieno attiecīgos faktus 

apliecinoši dokumenti (kopijas). 

 

9.4.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas 

apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas.  

 

9.4.1. Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) pēdējos piecos gados (2012, 2013, 

2014, 2015, 2016) veikto  būvdarbu saraksts   

(D2 pielikums). Veikto būvdarbu sarakstā  

Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem,  kuri  apliecina Nolikuma 8.2.1. 

un 8.2.2. apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

9.4.2.  Lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta 

piedāvājumā norādītie būvdarbi  ir pabeigti un 

būvobjekti  nodoti ekspluatācijā,  Pretendents  

iesniedz: 

a) būvvaldes izsniegtā akta  par  būves 

nodošanu-pieņemšanu  ekspluatācijā 

kopiju vai  

b) atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību 

rakstus (kopijas)  un Pasūtītāju  

atsauksmes par katru objektu, ar kuru 

apliecina atbilstību Nolikuma prasībām,  

kurās norādīti  izbūvēto objektu 

parametri,  kas    atbilst Nolikuma 

prasībām attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām.                              

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības 

periodu.  

 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda 

tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem,  

kuri  apliecina Nolikuma 8.2.1. un 

8.2.2.apakšpunktā prasīto pieredzi.  

 

9.4.3.Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts 

atbilstoši saraksta veidnei (D3 pielikums 

(atbildīgajam būvdarbu vadītājam). Par 

Pretendenta piedāvāto speciālistu 

Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 



Nolikuma 8.2.3.apakšpunktā norādīto 

atbildīgo ceļu būvdarbu vadītāju  prasīto 

pieredzi. 

 

9.4.4. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu 

vadītāja būvprakses sertifikāta kopija. 

 

 

9.4.4.1.Pretendenta  piedāvātajam būvdarbu 

vadītājam  ir  jābūt nodarbinātam pie 

būvkomersanta uz darba līguma pamata un 

informācijai par darba attiecībām ir jābūt ievadītai 

Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendenta 

piedāvātiem Galvenajam būvdarbu vadītājam ceļu 

seguma izbūvē ir  jābūt reģistrētiem LR 

Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai 

Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju 

līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpējā 

vienošanās  vai  arī līgums par  šajā atklātā 

konkursā paredzēto būvdarbu veikšanu, kurā arī ir 

ietverts  apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, līdz 

Būvdarbu līguma slēgšanas dienai speciālists tiks 

reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieks 

 

9.4.5. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu 

vadītāja CV un  pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika  

grafiku  atbilstoši  veidnei (D4 

pielikums) ar informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 

8.2.3. apakšpunktos norādītā  atbildīgā 

būvdarbu vadītāja  prasīto pieredzi. CV ir 

obligāti jānorāda informācija par 

kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši 

Nolikuma prasībām attiecībā uz 

iepirkuma priekšmetu. 

 

 9.4.6. Atbildīgajam  būvdarbu vadītājam saistību 

raksti  un Pasūtītāja apliecinājumi par izbūvētiem 

objektiem ar kuriem tiek apliecināta  Pretendenta 

atbilstība Nolikuma 8.2.3. prasībām. 

 

9.4.7. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai 

citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  

 

9.4.8. Nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir 



jāatbilst Nolikumā attiecībā uz apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām. 

 

9.4.9. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma 

apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta 

veidnei 

Jautājums Nr.2 

 Nolikuma 6. lapā ir virsraksts 

“Piedāvājuma nodrošinājums”, taču tālākais 

teksta izklāsts attiecas uz ESPD. Lūdzam 

precizēt, vai paredzēt iesniegt piedāvājuma 

nodrošinājumu? Ja paredzēts – tad kādi 

noteikumi un iesniegšanas veids, termiņi. 

 

Atbilde Nr.2 

 Atklātā konkursā “Seguma atjaunošana” DŪ 

2017/09   piedāvājuma nodrošinājums  nav 

paredzēts  un  Pretendentam piedāvājuma 

nodrošinājums   nav  jāiesniedz.  

 

Veiktie grozījumi  Nolikumā: 

 

Nolikumā  pēc 6.3.10.  punktā pēc “c”                                      

apakšpunkta  teksts “  Piedāvājuma 

nodrošinājums”  tiek izslēgts.  

 

Jautājums Nr.3 

 Nolikuma punktos 8.2.1.,8.2.2. paredz 

Pretendentam apliecināt savu pieredzi 

pēdējos 5 (piecu) gadu 

(2011.,2012.,2013.,2014.,2015., un 2016., 

gads, arī par 2017. gadu)., savukārt 

nolikuma 9.2.1. pēdējos piecos gados 

(2012.,2013.,2014.,2015.,2016.). Lūdzu 

precizēt, par kuru no periodiem Pretendents 

var apliecināt savu pieredzi. 

 

Atbilde Nr.3 

Pretendents  pieredzes atbilstību Nolikuma 8.2.1., 

8.2.2. un 9.4.1., 9.4.2. punktu nosacījumiem   

apliecina ar  izbūvētiem un ekspluatācijā nodotiem 

objektiem pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2012;2013;2014;2015,2016  un  2017 (līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) periodā .  

 

 Veiktie grozījumi  Nolikumā: 

8.2.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2012., 

2013., 2014., 2015. un 2016. gads) laikā, vismaz 

2 (divos) objektos (objekti nodoti ekspluatācijā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)  

ir veicis betona bruģa seguma laukumu -  izbūvi  

vismaz 1900  m
2 

 platībā (katrā objektā).  

 

8.2.3.Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2012., 

2013., 2014., 2015. un 2016. gads) laikā, vismaz 

1 (vienā) objektā (objekti nodoti ekspluatācijā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)  

ir veicis asfaltbetona seguma laukumu -  izbūvi  

vismaz 500  m
2 

 platībā (katrā objektā). 

Pretendentam iespējams pierādīt savu atbilstību 

Nolikuma prasībām arī par 2017. gadu 

 

9.4.1. Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) pēdējos piecos gados (2012, 2013, 

2014, 2015, 2016) veikto  būvdarbu saraksts   

(D2 pielikums).Veikto būvdarbu sarakstā  



Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem,  kuri  apliecina Nolikuma 8.2.1. 

un 8.2.2. apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

9.4.2.  Lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta 

piedāvājumā norādītie būvdarbi  ir pabeigti un 

būvobjekti  nodoti ekspluatācijā,  Pretendents  

iesniedz: 

a) būvvaldes izsniegtā akta  par  būves 

nodošanu-pieņemšanu  ekspluatācijā 

kopiju vai  

b) atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību 

rakstus (kopijas)  un Pasūtītāju  

atsauksmes par katru objektu, ar kuru 

apliecina atbilstību Nolikuma prasībām,  

kurās norādīti  izbūvēto objektu 

parametri,  kas    atbilst Nolikuma 

prasībām attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām.                              

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības 

periodu.  

 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda 

tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem,  

kuri  apliecina Nolikuma 8.2.1. un 

8.2.2.apakšpunktā prasīto pieredzi.  

 

Jautājums Nr.4 

No Nolikuma punkta 8.2.3. secināms, ka 

Pretendents nodrošina vismaz vienu 

kvalificētu speciālistu – Atbildīgo ceļu 

būvdarbu vadītāju. Savukārt nolikuma 

punktos 9.2.3.; 9.2.4.; 9.2.5.; un 9.2.6. 

prasība nodrošināt vairākus sertificētus 

būvdarbu vadītājus. Pēc paredzētā veicamo 

darbu apjoma nav nepieciešami vairāki 

sertificēti būvdarbu vadītāji. Lūdzu 

paskaidrot, uz kāda pamata nepieciešams 

vairākus sertificētus būvdarbu vadītājus? 

 

Atbilde Nr.4 

Saskaņā ar Nolikuma 8.2.3. punktu  prasībām: 

“Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu 

kvalificēta personāla, kas nodrošina Tehniskās 

specifikācijas uzdevumu izpildi, t.sk. Pretendents 

nodrošina vismaz šādu speciālistu  - Atbildīgo ceļu 

būvdarbu vadītāju”. 

 

Pasūtītājam ir nepieciešams viens atbildīgais 

būvdarbu vadītājs ceļu būvdarbu vadīšanā   

 

Veiktie grozījumi  Nolikumā: 

 

  9.4.3.Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts 

atbilstoši saraksta veidnei (D3 pielikums 

(atbildīgajam būvdarbu vadītājam). Par 

Pretendenta piedāvāto speciālistu 

Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 

Nolikuma 8.2.3.apakšpunktā norādīto 



atbildīgo ceļu būvdarbu vadītāju  prasīto 

pieredzi. 

 

9.4.4. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu 

vadītāja būvprakses sertifikāta kopija. 

 

 

9.4.4.1.Pretendenta  piedāvātajam būvdarbu 

vadītājam  ir  jābūt nodarbinātam pie 

būvkomersanta uz darba līguma pamata un 

informācijai par darba attiecībām ir jābūt ievadītai 

Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendenta 

piedāvātiem Galvenajam būvdarbu vadītājam ceļu 

seguma izbūvē ir  jābūt reģistrētiem LR 

Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai 

Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju 

līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpējā 

vienošanās  vai  arī līgums par  šajā atklātā 

konkursā paredzēto būvdarbu veikšanu, kurā arī ir 

ietverts  apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, līdz 

Būvdarbu līguma slēgšanas dienai speciālists tiks 

reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieks 

 

9.4.5. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu 

vadītāja CV un  pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika  

grafiku  atbilstoši  veidnei (D4 

pielikums) ar informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 

8.2.3. apakšpunktos norādītā  atbildīgā 

būvdarbu vadītāja  prasīto pieredzi. CV ir 

obligāti jānorāda informācija par 

kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši 

Nolikuma prasībām attiecībā uz 

iepirkuma priekšmetu. 

 

 9.4.6. Atbildīgajam  būvdarbu vadītājam saistību 

raksti  un Pasūtītāja apliecinājumi par izbūvētiem 

objektiem ar kuriem tiek apliecināta  Pretendenta 

atbilstība Nolikuma 8.2.3. prasībām. 

 

Precizēta Nolikuma D3 pielikuma Atbildīgā 

būvdarbu  vadītāja saraksta  veidne    

 

Jautājums Nr.5 

 Pasūtītājam vērtējot Pretendentu pēc 

nolikuma punkta 7.1. un pārbaudot 

izslēgšanas gadījumus pēc nolikuma punkta 

12.3.1. attiecīgi jāpiemēro Sabiedrisko 

Atbilde Nr.5  

 

Veiktie grozījumi  Nolikumā: 
Nolikuma 7.1. punkts: 

 “Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 



pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

48. panta 4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16 un 

17. punkta prasības, bet tas netiek minēts 

nolikumā.  

Lūdzu veikt nepieciešamos papildinājumus 

nolikumā, ka uz Pretendentu tiks piemēroti 

iepriekš minētie izslēgšanas un pārbaudes 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma panti. 

 

 

procedūrā jebkurā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās 

daļās 1. – 17. punkta noteiktajiem gadījumiem”  

 

 Nolikuma 12.3.1. punkts: 

”Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus 

pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 17. 

punkta noteiktajā kārtībā, saņemot izziņas 

Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/)”. 

Jautājums Nr.6 

Nolikuma C pielikumā “Līguma projekts” 

punktā 8.1.3. jāiesniedz Bankas izsniegtu 

Garantijas perioda garantiju, savukārt 

nolikuma A pielikumā “Tehniskā 

specifikācija” punktā 6.5. minēts iesniegt 

Apdrošināšanas sabiedrības Garantijas 

perioda garantiju. Lūgums precizēt un 

papildināt līguma projekta punktu 8.1.3. , 

paredzot iesniegt arī Apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtu Garantijas perioda 

garantiju. 

 

Atbilde Nr.6  

Veiktie grozījumi Līguma projekta punktos  

 

8.1.3. Apdrošināšanas sabiedrības  izsniegtu  

Garantijas  perioda  garantiju  uz (36 kalendārie 

mēneši)   par summu, kas nav mazāka par 5 % 

(pieciem procentiem) no Līgumcenas (bez PVN), 

kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju. 

 

8.2.3. Garantijas  perioda  garantiju  

Būvuzņēmējs iesniedz ne vēlāk kā vēl 15 

(piecpadsmit) dienas  pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā un uztur spēkā no objekta 

nodošanas  ekspluatācijā brīža  līdz garantijas 

perioda beigām (36 mēneši), garantijai  jābūt 

no Būvuzņēmēja puses neatsaucamai. 

Jautājums Nr.7 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ne Bankas, 

ne Apdrošināšanas sabiedrības neizsniedz 

Garantijas perioda garantiju, ja nav 

parakstīts objekta pieņemšanas – nodošanas 

akts vai akts par pieņemšanu ekspluatācijā. 

Līdz ar to pretrunā  ir nolikuma A pielikumā 

“Tehniskā specifikācija” punktā 6.5. minētā 

Garantijas perioda garantijas iesniegšana 

līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

Lūgums precizēt un veikt nepieciešamās 

izmaiņas. 

 

Atbilde Nr.7 

 

Veiktie grozījumi: 

Nolikuma A pielikuma Tehniskā specifikācija 6.5. 

punkts: 

Būvuzņēmējam pēc pieņemšanas nodošanas 

akta  parakstīšanas 15 (piecpadsmit) dienu 

laikā  jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrības 

izsniegtu  Garantijas  perioda  garantiju  uz (36 

kalendārie mēneši)   par summu, kas nav 

mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no 

Līgumcenas, kā garantijas summas saņēmēju 

norādot Pasūtītāju.  

 

Jautājums Nr.8 

Nolikuma A pielikumā “Tehniskā 

specifikācija” nav saprotama prasība punktā 

3.6. “Ekvivalenta atbilstību Projekta 

prasībām jāpierāda ar ….. un Projekta 

autora atzinumu.”. Lūdzu paskaidrot, kā 

Pretendents var saņemt Projekta autora 

atzinumu par ekvivalentiem materiāliem, ja 

nav noslēgt līgums?” 

Atbilde Nr.8 

Nolikumā neuzmanības un cilvēciskā faktora   

rezultātā ir pieļautas tehniskā rakstura kļūdas. 

Nolikumā tekstā tiek   izslēgts teksts par projekta 

autora atzinuma nepieciešamību.  

 

Veiktie grozījumi  Nolikumā: 

 Nolikuma A pielikumā “Tehniskā  specifikācijā” 

3.sadaļā Speciālie nosacījumi un prasības 

https://www.eis.gov.lv/)


 būvdarbu veikšanai “ 

 

3.6. Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti 

konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un šiem 

konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju 

produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, 

ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā 

Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst 

Projektam. Pretendents attiecīgajā tāmes pozīcijā 

norāda apzīmējumu „ekvivalents”. Ekvivalenta 

atbilstību Projektu prasībām jāpierāda ar 

materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju 

sertifikātiem. 

 

Jautājums Nr. 9 . 

 Kā tiks izbūvētas, nodotas un pārbaudītas 

salizturīgās un pamata kārtas (nolikuma A 

pielikums punkts 3.1.), tā, lai būvējot 

līmeņošanas kārtu var nodrošināt 150MPa 

nestspējas rezultāts? Ja Pasūtītājs nebūs 

atbilstoši veicis salizturīgās un 

minerālmateriālu nesošās kārtas būvniecību, 

tas krietni sadārdzinās pretendenta 

piedāvāto cenu. 

 

Atbilde Nr.9  

Nolikuma A pielikuma “Tehniskā  specifikācijā” 

3.sadaļā Speciālie nosacījumi un prasības 

būvdarbu veikšanai  3.1. punktā noteikts, ka :  

“Salizturīgās kārtas būvniecību un nesaistītu 

minerāl materiālu nesošās kārtas būvniecību - veic 

Pasūtītājs” 

 

Pēc  Būvuzņēmēja (Izpildītāja)  pieprasījuma,    

nepieciešamības gadījumā tiks uzrādīta pamatnes 

izbūves  izpildokumentācija.  

 

2. 2017gada 28. jūnija  iepirkumu komisijas  sēdē (Protokols Nr. 3.) veiktie 

grozījumi iepirkumu  procedūras - atklātā konkursa„ Seguma atjaunošana”  (Id. Nr 

DŪ 2017/09 )  Nolikumā 

 ( Pielikumā Nolikums  ar grozījumiem)  

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite / paraksts 

28.06.2017. 


