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Iepirkums: Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektā “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” ID. Nr. LR 2016/2 KF 

Papildinformācija Nr.2 

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepriekš minētā 

konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes: 

Jautājums Nr.1 

Nolikuma punktā 8.3. punktā noteikts, ka: 

8.3.1. Pretendents pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā ir izstrādājis un veicis 

autoruzraudzību vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvprojektiem, kuri ir 

izbūvēti un nodoti ekspluatācijā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Katra būvobjekta ietvaros 

projektēti sekojoši darbu apjomi: 

a. maģistrālie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu ne mazāku kā 20 km, 

b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

8.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 

8.3.2.1. būvprojekta vadītāju, kurš pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā ir 

izstrādājis vismaz vienu būvprojektu un veicis tā autoruzraudzību, kura ietvaros projektēti 

sekojoši darbu apjomi: 

a. maģistrālie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 20 km, 

b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

8.3.2.2. ŪKT daļas vadītājs, kurš pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā ir 

izstrādājis vismaz vienu būvprojektu un veicis tā autoruzraudzību, kura ietvaros projektēti 

sekojoši darbu apjomi: 

a. maģistrālie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 20 km, 

b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu, vai Pretendents, būvprojektu vadītājs un ŪKT daļas 

vadītājs tiks atzīts par atbilstošu nolikuma 8.3. punktos minētajām prasībām, ja Pretendents, 

būvprojektu vadītājs un ŪKT daļas vadītājs pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā ir 

izstrādājis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvprojektus, atbilstoši LR 

normatīvo aktu prasībām. Katra būvobjekta ietvaros projektēti sekojoši darbu apjomi: 
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a. maģistrālie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu ne mazāku kā 20 km, 

b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

un veicis autoruzraudzību pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvprojektiem, kuri izbūvēti un nodoti ekspluatācijā 

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Katra būvprojekta ietvaros projektēti sekojoši darbu 

apjomi: 

a. maģistrālie kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu ne mazāku kā 20 km, 

b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

 

Atbilde. 

Pretendents tiks atdzīts par atbilstošu, ja pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.gads) gadu laikā 

tam ir pieredze 3 (trīs) ūdenssaimniecības būvprojektu izstrādē un autoruzraudzībā, kuri ir izbūvēti 

un nodoti ekspluatācijā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un, kur katra projekta ietvaros ir 

projektēti 20 km maģistrālie sadzīves kanalizācijas tīkli un katra projekta ietvaros projektētās 3 

kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h. 

Pretendenta piedāvātais būvprojekta vadītājs tiks atdzīts par atbilstošu, ja pēdējo trīs (2013., 

2014., 2015.gads) gadu laikā, ja tam ir pieredze būvprojekta vadītāja statusā vismaz 1 

(viena) būvprojekta izstrādē un autoruzraudzībā, kura ietvaros projektēti 20 km maģistrālie 

kanalizācijas tīkli un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h.  

Pretendenta piedāvātais ŪKT daļas vadītājs tiks atdzīts par atbilstošu, ja pēdējo trīs (2013., 

2014., 2015.gads) gadu laikā, ja tam ir pieredze ŪKT daļas vadītāja statusā vismaz 1 

(viena) būvprojekta izstrādē un autoruzraudzībā, kura ietvaros projektēti 20 km maģistrālie 

kanalizācijas tīkli un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 10 m
3
/h 

Uzrādītajiem projektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā atbilstoši LR 

normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs       Andis Siliņš 

 


