
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta”  

(ID Nr. LR 2018/6 AK KF) 

 

 

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem: 

 

 

1. JAUTĀJUMS 

Par būvprojektu 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.1. punktu Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku 

pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 

dokumentiem, publicējot to Pasūtītāja mājas lapā www.lielvardesremte.lv, sadaļā 

“Iepirkumi”. 

 

Prasība par iepirkuma dokumentācijas pieejamību visiem ieinteresētajiem piegādātājiem 

noteikta arī Iepirkumu uzraudzības biroja 2017.gada 8.maijā apstiprināto vadlīniju “Iepirkumu 

vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.7.1.punktā.  

 

Konkursa nolikuma 4.2. punktā ir norādīts, ka informācija par būvdarbu apjomiem sniegta arī 

A1 pielikumā “Tehniskā specifikācija” un būvprojektā (A2 pielikums). 

 

Ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Pasūtītāja mājas lapā www.lielvardesremte.lv, sadaļā 

“Iepirkumi” nav publicēts Konkursa A2 pielikums “Būvprojekts”. Tādējādi pretendentiem 

nav iespējams sagatavot atbilstošu piedāvājumu, jo nav publicēta visa Konkursa 

dokumentācija, kas ir nepieciešama un būtiska piedāvājuma sagatavošanai. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju izsniegt Konkursa nolikuma A2 pielikumu 

“Būvprojekts”. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A2 pielikums „Būvprojekts” ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā, sadaļā 

iepirkumi: https://www.remte.lv/lv/sadarbibas-partneriem/iepirkumi/pazinojums-par-

buvniecibas-iepirkumu/ zem saites: Projekta dokumentāciju skatīt: ŠEIT. 

 

2. JAUTĀJUMS 

Par Pretendenta pieredzi 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.3.1. punktu Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir jābūt 

pieredzei viena līguma ietvaros, kur kā būvuzņēmējs ir veicis un pabeidzis būvdarbus 

sekojošā apjomā:  

• piecu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve,  

• ārējo kanalizācijas tīklu izbūve ar kopējo garumu vismaz 10 km;  

• asfalta seguma ceļu atjaunošanas būvdarbus vismaz 10 000 m2 platībā pēc ūdensvada 

un kanalizācijas izbūves darbiem;  

• kanalizācijas spiedvada izbūve ar kopējo izbūvēto garumu vismaz 1 km.  

  

Ievērojot to, ka Konkursa nolikumā un Konkursa nolikuma pielikumos nav norādīts, ka 

iepirkuma līguma izpildē ietilptu ūdensvada izbūves darbi, kā arī nav tehnoloģisku atšķirību 

asfalta seguma atjaunošanas būvdarbu veikšanā pēc ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu vai citu 

inženiertīklu izbūves darbiem, lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 9.3.1. 

https://www.remte.lv/lv/sadarbibas-partneriem/iepirkumi/pazinojums-par-buvniecibas-iepirkumu/
https://www.remte.lv/lv/sadarbibas-partneriem/iepirkumi/pazinojums-par-buvniecibas-iepirkumu/


punkta trešajā apakšpunktā, izsakot to sekojošā redakcijā: “asfalta seguma ceļu atjaunošanas 

būvdarbus vismaz 10 000 m2 platībā pēc inženiertīklu izbūves darbiem”. 

ATBILDE: 

Ņemot vērā faktu, ka inženiertīklu izbūves darbi, kas ietver elektrotīklu un siltumtrašu 

izbūves darbus, nav šī iepirkuma galvenie darbi. Un atbilstoši iepirkuma nolikumam un tā 

pielikumiem iepirkuma priekšmets ir ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 

(jaunu kanalizācijas ārējo tīklu izbūve un ar to saistītie darbi), Pasūtītāja ieskatā šāda 9.3.1. 

punkta trešā apakšpunkta grozīšana nebūtu saskaņā ar iepirkuma priekšmetu. 

 

3. JAUTĀJUMS 

Par būvdarbu vadītāja vietnieku 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.3.2.4. punktu Pretendentam jānodrošina būvdarbu vadītāja 

vietnieks, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz vienu būvdarbu līgumu 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai, kur būvdarbu līguma summa ir ne mazāka kā 800 

000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvu prasībām.  

 

Konkursa nolikuma 9.1.3. punktā ir noteikts, ka Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam 

būvdarbu vadītājam ir jābūt spēkā esošam sertifikātam ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā, būvprojekta vadītājam jābūt spēkā esošam 

sertifikātam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

projektēšanas reglamentētajā jomā un ceļu būvdarbu vadītājam ir jābūt spēkā esošam 

sertifikātam ceļu būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā.  

 

Konstatējams, ka Konkursa nolikumā netiek noteikts, kādā reglamentētajā jomā jābūt 

būvdarbu vadītāja vietnieka sertifikātam. 

 

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju papildināt Konkursa nolikuma 9.1.3. punktu, norādot 

būvdarbu vadītāja vietnieka reglamentētās jomas sertifikātu. 

ATBILDE: 

Pasūtītājs iepirkuma nolikuma 9.1.3. apakšpunktā nav izvirzījis prasības atbilstoši būvprojekta 

vadītāja vietnieka sertifikātam. Ja Ieinteresētie piegādātāji vēlas papildus 9.1.3. apakšpunktā 

norādīto speciālistu sertifikātiem iesniegt arī būvdarba vadītāja vietnieka sertifikātu, tad to var 

darīt. 

4. JAUTĀJUMS 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 10.3.4. punktu Pretendentam jāiesniedz pēdējais gada pārskats 

un operatīvais finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1.janvāra līdz 30.septembrim, 

apliecinot nolikuma 9.2.2. punktā noteiktās kvalifikācijas prasības. Savukārt minētajā 

Konkursa nolikuma 9.2.2. punktā ir noteikts, ka Pretendenta likviditātes koeficientam uz 

iepriekšējā gada pārskata pēdējo dienu jābūt ne mazākam par 1 (viens).  

 

Ievērojot, ka minētajā Konkursa nolikuma 9.2.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību 

jāapliecina ar finanšu datiem par 2017.gadu, kas ir iepriekšējais gada pārskata gads, nav 

saprotama Konkursa nolikuma 10.3.4. punktā izvirzītā prasība par operatīvā finanšu pārskata 

par periodu no 2018. gada 1.janvāra līdz 30.septembrim iesniegšanu. Saskaņā ar Konkursa 

nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām finanšu dati par 2018.gadu vispār nav 

nepieciešami atbilstības izvērtēšanai.  



 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus grozījumus Konkursa nolikuma 10.3.4. punktā, dzēšot 

norādi par operatīvā finanšu pārskata iesniegšanu. 

ATBILDE: 

Iepirkuma nolikuma 10.3.4. apakšpunkts precizēts dzēšot „un operatīvais finanšu pārskats par 

periodu no 2018. gada 1.janvāra līdz 30.septembrim”. 

5. JAUTĀJUMS 

Par būvdarbiem un būvniecības darbiem 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 13.16. punktu Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un kvalitātes kritērijus atbilstoši 

noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to skaitliskajām vērtībām. Gala vērtējums tiek 

aprēķināts pēc firmulas Vkop = K1 + K2 + K3, kur K1 kritērija noteikšanai tiks vērtēta 

Pretendenta piedāvājuma cena bez PVN noteiktajiem būvdarbiem, ko Pretendents būs 

norādījis iesniegtajā Finanšu piedāvājumā. Arī Konkursa nolikuma C1 pielikuma “Pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā” 3.punktā Pretendentam ir jānorāda piedāvātā būvdarbu cena. 

 

No Konkursa dokumentācijas secināms, ka Konkursa līguma ietvaros paredzēts veikt 

būvniecības darbus, jo Konkursa līgums ietver gan būvdarbus, gan būvprojekta izstrādes 

darbus. Kā zināms, tad Būvniecības likuma izpratnē būvniecība ietver visu veidu būvju 

projektēšanu un būvdarbus.  

 

Lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 13.16.punktā nosakot, ka 

piedāvājuma izvēles kritērija K1 “Piedāvājuma cena” ir Pretendenta iegūtais punktu skaits par 

būvniecības darbiem.  

 

Tāpat lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma C1 pielikuma “Pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā” 3.punktā, nosakot, ka Pretendentam jānorāda būvniecības darbu 

kopējā cena. 

ATBILDE: 

Nolikuma 13.16. apakšpunktā vārds „būvdarbi” precizēts uz „Būvniecības darbi” un C1 

pielikuma 3. Punktā vārds „būvdarbu” precizēts uz „Būvniecības darbu”. 

6. JAUTĀJUMS 

Par piedāvājuma vērtēšanas kritēriju K3 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 13.16. punktu Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un kvalitātes kritērijus atbilstoši 

noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to skaitliskajām vērtībām. Gala vērtējums tiek 

aprēķināts pēc firmulas Vkop = K1 + K2 + K3, kur K3 ir “Būvdarbu garantijas laiks 

iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem”. Kritērija K3 vērtēšanas metodika paredz iespēju 

Pretendentam iegūt 1, 3, 6, 9, 12 vai 15 punktus pamatojoties uz Pretendenta piedāvāto 

būvdarbu garantijas laiku. Vismazākais punktu skaits – 1 punkts, tiks piešķirts, ja Pretendenta 

piedāvātais būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs 60 

(sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža, bet 3 punktus iespējams iegūt, ja 

Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs 

vismaz 66 (sešdesmit seši) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža.  

 



Ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Konkursa nolikuma 13.16. punktā nav norādīts K3 

vērtēšanas kritērija ietvaros iegūstamais punktu skaits gadījumam, ja pretendenta piedāvātais 

būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs 61 (sešdesmit viens) līdz 

65 (sešdesmit pieci) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža. 

 

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 13.16. punkta 

vērtēšanas kritērijaK3 vērtēšanas metodikas pozīcijā, par kuru tiek piešķirts vismazākais 

punktu skaits – 1 punkts, izsakot to sekojošā redakcijā: “1 punkts tiks piešķirts, ja pretendenta 

piedāvātais būvdarbu garantijas laiks Iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs vismaz 60 

(sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža”. 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma 13.16. punkta vērtēšanas kritērija K3 vērtēšanas metodikas apraksta 

noslēdzošā rindkopa papildināta ar vārdu „vismaz”. 

7. JAUTĀJUMS 

Par galveno speciālistu sarakstu 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma C4 pielikumu “Galveno speciālistu saraksts” Pretendentam 

piedāvājumā jānorāda 3 galvenie speciālisti – būvdarbu vadītājs, ceļu atjaunošanas būvdarbu 

vadītājs un būvprojekta vadītājs, kā arī ir iespēja norādīt papildus speciālistus. Savukārt 

Konkursa nolikuma 9.3.2. punkts nosaka 4 galvenos speciālistus – atbildīgo būvdarbu 

vadītāju, ceļu atjaunošanas būvdarbu vadītāju, būvprojekta vadītāju un būvdarbu vadītāja 

vietnieku. 

 

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju novērst neprecizitāti un papildināt Konkursa nolikuma C4 

pielikumu, norādot “Galveno speciālistu sarakstā” speciālistus atbilstoši Konkursa nolikuma 

9.3.2. punktā noteiktajam. 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma C4 pielikumā ir tabulas noslēdzošā rindā ir norādīts <speciālists>, kur 

ieinteresētie piegādātāji var papildināt tabulu ar visiem pēc to ieskata nepieciešamajiem 

speciālistiem. 

8. JAUTĀJUMS 

Par ceļu un ielu segumu atjaunošanu 

Konkursa nolikuma A1 un A3 pielikumos “Pasūtītāja īpašās prasības” (turpmāk – Prasības) 

2.2. punktā noteikts, ka Pretendentam Būvdarbi jāplāno tā, lai pirms būvdarbiem nelabvēlīgu 

laika apstākļu iestāšanās tiktu atjaunoti ceļu segumi visās trasēs tādā stāvoklī, t.i. ar tādu 

seguma materiālu – šķembas vai asfaltbetons, kāds tas ir bijis pirms būvdarbu uzsākšanas, 

savukārt Prasības 2.3. punktā noteikts, ka Ziemas periodā no 1. decembra līdz 28. februārim 

(turpmāk – Ziemas periods) rakšanas darbus veikt tikai saskaņojot ar Pasūtītāju un Inženieri. 

Līdz 1. decembrim visi ceļi un tranšejas jāatjauno ar grants šķembu maisījumu vismaz 15 cm 

biezumā, kas būtu pieņemams kā pagaidu risinājums Ziemas periodā. 

 

Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka Prasības 2.2. un 2.3. punktā konstatējamas pretrunas. 

Proti, Prasības 2.2.punktā noteikts, ka ceļu segumi visās trasēs jāatjauno tādā stāvoklī, t.i. ar 

tādu seguma materiālu – šķembas vai asfaltbetons, kāds tas ir bijis pirms būvdarbu 

uzsākšanas. No Prasības 2.2.punkta secināms, ka nav pieļaujama ne seguma veida maiņa, ne 

pagaidu seguma izbūve. Savukārt  



Prasības 2.3.punktā noteikts, ka ceļi un tranšejas jāatjauno ar grants šķembu maisījumu 

vismaz 15 cm biezumā, kas būtu pieņemams kā pagaidu risinājums Ziemas periodā. No 

Prasības 2.3.punkta secināms, ka pieļaujama gan seguma veida maiņa, gan pagaidu seguma 

izbūve.  

 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju veikt atbilstošus grozījumus Konkursa nolikuma 

Prasības 2.2. vai 2.3.punktā vai skaidrot to, kurā gadījumā atbilstoši Prasības 2.3.punktā 

noteiktajam ir pieļaujama pagaidu seguma izbūve, izmantojot grants šķembu maisījumu, un 

kuros gadījumos atbilstoši Prasības 2.2.punktā noteiktajam ir nepieciešama pastāvīgā seguma 

izbūve, izmantojot tikai tādu seguma materiālu – šķembas vai asfaltbetons, kāds tas ir bijis 

pirms būvdarbu uzsākšanas. 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 un A3 pielikuma 2.2.punkts precizēts izsakot: „Būvdarbus jāplāno tā, 

lai pirms būvdarbiem nelabvēlīgu laika apstākļu iestāšanās tiktu atjaunoti ceļu segumi visās 

trasēs”. 

9. JAUTĀJUMS 

Par sertificētu vides pārvaldības sistēmu 

Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta 

d.apakšpunktā noteikts, ka Pakalpojuma aprakstam jāpievieno „Kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma”. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, pielikumā pievienojot apliecinošus 

dokumentus, ja nepieciešams. Tai jābūt piemērotai Tehniskajās Specifikācijās noteikto 

prasību izpildei. Minētā apakšpunkta prasībās dota atsauce, ka atbilstoši šajā sadaļā 

norādītajai informācijai tiks izvērtēts saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijs K2.1.   

 

Savukārt saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijā K2.1. „Sertificēta vides pārvaldības 

sistēma” ir noteikts, ka tiks vērtēts pretendenta piedāvājumam pievienotais apliecinājums 

atbilstoši dokumentiem, kas apliecina pretendenta atbilstību vides vadības standartiem, un tam 

papildus pievienotā saistošā dokumentācija. Tāpat minētajā kritērijā neviena no skaitliskajām 

vērtībām neietver prasības par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu. 

 

Tādējādi secināms, ka Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma 

sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta d.apakšpunktā izvirzīto prasību sasaiste ar saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma kritērijā K2.1. izvirzītajām prasībām ir pretrunīga, jo Konkursa 

nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta 

d.apakšpunkts nosaka aprakstīt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, savukārt saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma kritērijā K2.1. norādīts, ka vērtēta tiks pretendenta izstrādātā un 

ieviestā vides pārvaldības sistēma. 

 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus grozījumus Konkursa nolikumā vai skaidrot, kāda 

informācija pretendentiem ir jāietver piedāvājumā, lai izpildītu reizē gan Konkursa nolikuma 

C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta d.apakšpunktā 

izvirzītās prasības, gan prasības, kuras izvirzītas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 

kritērijā K2.1. 

ATBILDE: 

Atbilstoši Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 

vadlīnijas” 1.punkta d.apakšpunktā noteiktajam, tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj sadaļa 

„Kvalitātes nodrošināšanas sistēma”. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, pielikumā 



pievienojot apliecinošus dokumentus, ja nepieciešams. Tai jābūt piemērotai Tehniskajās 

Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Līdz ar to, ja Pretendenti piedāvājumā iekļaus sadaļu, 

kas augstāk minēta, tajā iekļaujot visu prasīto informāciju, tad tehniskais piedāvājums šajā 

daļā tiks sagatavots atbilstoši vadlīniju nosacījumiem. Konkursa nolikumā 25. Atsauce sniedz 

informāciju, ka atbilstoši šajā sadaļā norādītajai informācijai tiks izvērtēts saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma kritērijs K2.1. Savukārt Konkursa nolikuma 13.16. apakšpunktā ir 

sniegta informācija, ka K2.1. kritērijā: 

• 10 punkti tiks piešķirti, ja pretendentam ir izstrādāta un ieviesta vides pārvaldības 

sistēma būvniecībā, kas apliecina sistēmas atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem 

vides vadības sistēmas standartiem, un ir sertificēta ar Latvijas vai citas Eiropas 

Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas 

izsniegtu sertifikātu vai līdzvērtīgu novērtējumu par savas darbības atbilstību vides 

aizsardzības prasībām. 

• 5 punkti tiks piešķirti, ja pretendentam ir izstrādāta un ieviesta vides pārvaldības 

sistēma vispārīgajā būvniecībā, un to apliecina līdzvērtīgs novērtējums par savas 

darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, piemēram, pretendenta izstrādāts 

Vides pārvaldības sistēmas plāns, kas izstrādāts, ievērojot LR Ministru kabineta 

22.12.2008. sēdē apstiprinātos (Prot. Nr. 94, 92.§) „Ieteikumus videi draudzīgas 

būvniecības veicināšanai”, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu apsaimniekošanai, 

videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanai, pasākumiem enerģijas 

patēriņa samazināšanai. 

10. JAUTĀJUMS 

Par darba izpildes termiņu 

 

Konkursa nolikuma 4.5.punktā noteikts, ka Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 20 mēneši no 

Būvdarbu uzsākšanas datuma (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā) (neatkarīgi no iepirkuma 

līguma noslēgšanas, iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2020. gada 1. oktobris). 

  

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Konkursa nolikuma 4.5.punktā norādītais Būvdarbu 

uzsākšanas datums tiek skaitīts no brīža, kad pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un 

attiecīgas atzīmes no būvvaldes saņemšanas, Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu, 

sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. 

ATBILDE: 

Pasūtītājs skaidro, ka iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīža. Vienlaikus Konkursa nolikuma 4.5. apakšpunktā vārds „būvdarbu” tiek precizēts uz 

„būvniecības darbu”. 

11. JAUTĀJUMS 

Par ražotāja apliecinājumu  

 

Konkursa nolikuma B.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” (turpmāk – Līguma projekts) 

3.6.punktā noteikts, ka līguma dokumentos norādīto būvizstrādājumu aizstāšana ar 

ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja līguma dokumentos norādītie 

būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti (šajā gadījumā jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to, 

ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti). 



Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka būvizstrādājumu ražošana var tikt pārtraukta arī tā iemesla 

dēļ, ka  pats ražotājs ir beidzis pastāvēt. Šādā gadījumā izpildītājam nebūs iespējams iesniegt 

ražotāja apliecinājumu par to, ka būvizstrādājumi vairs ražoti netiek. 

 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka iepriekš minētajā gadījumā, lai piedāvātu ekvivalentu 

materiālu, izpildītājam jāiesniedz informācija, kas apliecina, ka ražotājs ir beidzis savu 

darbību. 

ATBILDE: 

Ja gadījumā būvizstrādājumu ražošana tiks pārtraukta, jo tās ražotājs ir beidzis pastāvēt, tad 

Pasūtītājs pieņems dokumentāciju par tās ražotāja darbības pārtraukšanu kā pierādījumu 

situācijai, ja tiks ievērotas citas konkursa nolikuma un normatīvo aktu prasības. 

12. JAUTĀJUMS 

Par starptermiņiem  

Līguma projekta 6.3.punktā noteikts, ka Puses Līguma slēgšanas brīdī nosaka šādu ikmēneša 

minimāli pieļaujamo Darba izpildi, attiecinot pret līgumcenu: 

6.3.1. ____________-___%; 

6.3.2. ____________-____%; 

6.3.3. ____________- __%. 

 

Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka minētajā Līguma projekta punktā tiks noteikti Darba 

izpildes starptermiņi. Vienlaikus konstatējams, ka par Līguma projekta 6.3.punktā noteikto 

starptermiņu neievērošanu Līguma projekta 17.2.punkts paredz līgumsoda piemērošanu.  

 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Konkursa iepirkuma līguma slēgšanas brīdī Līguma 

projekta 6.3.punkts tiks aizpildīts, ņemot vērā pretendenta piedāvājumā iesniegto laika grafiku 

un naudas plūsmas prognozi.  

 

Ja tomēr Pasūtītājs paredzējis Līguma projekta 6.3.punktā norādīto informāciju ievietot pats, 

tad norādām, ka minēto informāciju pretendentiem nepieciešams izsniegt šobrīd, jo jebkuru 

starptermiņu noteikšana ietekmē iesniedzamā piedāvājuma saturu, tajā skaitā piedāvāto 

līgumcenu. Tādēļ, ja Līguma projekta 6.3.punkts netiks koriģēts atbilstoši uzvarējušā 

pretendenta iesniegtā piedāvājuma saturam, tad lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par 

paredzētajiem starptermiņiem, kas pretendentiem jāņem vērā, sagatavojot Konkursa finanšu 

un tehnisko piedāvājumu. 

ATBILDE: 

Līguma projekta 6.3.apakšpunts tiks aizpildīts ievērojot Pretendenta piedāvājumu, Konkursa 

nolikuma un normatīvo aktu prasības. 

13. JAUTĀJUMS 

Par izslēgšanas nosacījumiem 

Līguma projekta 11.7.punktā un 11.8.punktā attiecībā uz apakšuzņēmēju nomainīšanas un 

saskaņošanas kārtību noteikts, ka uz nomaināmajiem vai jauniem apakšuzņēmējiem nedrīkst 

attiekties Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā minētie 

pretendentu izslēgšanas gadījumi. 

 



Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka minētajos Līguma projekta punktos ietvertās atsauces uz 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir nepareizas. Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi ir noteikti minētā likuma 48.panta pirmajā daļā.  

 

Lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Līguma projekta 11.7.punktā un 11.8.punktā, precizējot 

atsauces uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.  

 

ATBILDE: 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā noteikts: 

„Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa, lai kandidāts vai pretendents nomaina 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās būvdarbu līguma, piegādes līguma vai pakalpojuma līguma vērtības, ja 

tas atbilst šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. 

punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas atbilst šā panta pirmās 

daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam 

izslēgšanas gadījumam. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai 

personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz pretendentu un kandidātu no dalības 

iepirkuma procedūrā.” Pasūtītāja ieskatā atsauce lietota korekti, jo ne visi likuma 48. panta 

pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi ir attiecināmi, un 48. panta devītajā daļā ir sniegta 

precīza informācija par attiecināmajiem izslēgšanas gadījumiem. 

 

14. JAUTĀJUMS 

Par nojaukšanas un demontēšanas darbiem, izņemot rakšanu un aizbēršanu 

Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta 

c.apakšpunktā noteikts, ka Pakalpojuma aprakstam jāpievieno apraksts „Demontāžas 

atkritumu reciklēšana”. Jāapraksta, cik % (masas procenti) nebīstamo atkritumu, kas rodas 

nojaukšanas un demontēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu, tiks sagatavoti 

atkārtotai izmantošanai pārstrādei un reciklēšanai.   

 

Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka Konkursa iepirkuma līguma ietvaros paredzēto būvdarbu 

izpilde ietver esošā seguma, esošās grunts, u.c. elementu un konstrukciju nojaukšanas jeb 

demontēšanas darbus, kuru nojaukšana jeb demontēšana, neizmantojot rakšanas darbus, nav 

iespējama. Tāpat secīgi pēc nojaukšanas jeb demontēšanas darbiem izraktās tranšejas jeb 

būvbedres paredz to aizbēršanas darbus ar atbilstošu grunts materiālu.  

 

Tādējādi no augstāk minētās Konkursa nolikuma prasības teksta daļas (kas rodas nojaukšanas 

un demontēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu) nav saprotams, kurus nojauktos un 

demontētos atkritumus ir paredzēts sagatavot atkārtoti izmantošanai pārstrādei un 

reciklēšanai.   

 

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai saskaņā ar augstāk minēto Konkursa nolikuma prasību 

saprotams, ka atkārtotai izmantošanai pārstrādei un reciklēšanai ir paredzēts izmantot tikai 

tādus nebīstamos atkritumus, kuru nojaukšanu jeb demontāžu paredzēts veikt, neizmantojot 



rakšanas metodi un ar kuriem pēc to pārstrādes un reciklēšanas nav paredzēta tranšejas jeb 

būvbedres aizbēršana.  

 

Pretējā gadījumā lūdzam Pasūtītāju detalizēti skaidrot augstāk minētās Konkursa nolikuma 

prasības būtību un norādīt iesniedzamās informācijas saturu šīs prasības izpildei.  

 

ATBILDE: 

No jautājuma Pasūtītājs saprot, ka tiek lūgts skaidrot jēdzienu “nojaukšanas un demontēšanas 

darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu” lietojumu kontekstā. Nolikumā C9 pielikumā lūgts 

aprakstīt, cik % (masas procenti) nebīstamo atkritumu, kas rodas nojaukšanas un 

demontēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu, tiks sagatavoti atkārtotai izmantošanai 

pārstrādei un reciklēšanai – sekojoši aprakstīt, cik % (masas procenti) nebīstamo atkritumu, 

kas rodas nojaukšanas un demontēšanas darbos, neietverot rakšanas un aizbēršanas darbos 

izmantojamo grunti un smilti (kā arī līdzvērtīgus materiālus). Kā piemēram, ieinteresētie 

piegādātāji var iekļaut aprakstu izsakot, cik % (masas procenti) ir veiktas augstāk minētās 

darbības ar cieto ceļu segumu. 

Pasūtītājs vadās pēc publiski sniegtās informācijas par zaļo publisko iepirkumu ievērošanu un 

rekomendācijām (https://www.iub.gov.lv/lv/node/62) . 

 

15. JAUTĀJUMS 

Par atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai pārstrādei un reciklēšanai 

Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1.punkta 

c.apakšpunktā noteikts, ka Pakalpojuma aprakstam jāpievieno apraksts „Demontāžas 

atkritumu re-ciklēšana”. Jāapraksta, cik % (masas procenti) nebīstamo atkritumu, kas rodas 

nojaukšanas un de-montēšanas darbos, izņemot rakšanu un aizbēršanu, tiks sagatavoti 

atkārtotai izmantošanai pārstrā-dei un reciklēšanai. 

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai saskaņā ar augstāk norādīto Konkursa nolikuma prasību 

nojauktos un demontētos nebīstamos atkritumus paredzēts tikai sagatavot atkārtotai 

izmantošanai pārstrādei un reciklēšanai vai arī paredzēts veikt to pārstrādi un reciklēšanu.  

 

Ja nojauktos un demontētos nebīstamos atkritumus paredzēts pārstrādāt un reciklēt, papildus 

lūdzam Pasūtītāju norādīt, vai to atkārtota izmantošana ir paredzēta būvdarbu izpildē 

Konkursa līguma iz-pildes ietvaros, kā arī lūdzam norādīt būvdarbu veidus, kuru izpildē 

paredzēts izmantot reciklētos materiālus. 

 

ATBILDE: 

Nolikuma C9 pielikuma 1. punkta c. apakšpunktā noteikts: “tiks sagatavoti atkārtotai 

izmantošanai  pārstrādei un reciklēšanai. Norādīt, vai tiks izmantota sistēma, kas nodrošina 

radušos atkritumu monitoringu un uzskaiti.  Izmantojot pavadzīmes un faktūrrēķinus, tiks 

sekots līdzi tam, kur nonāk atkritumu sūtījumi un tādu materiālu sūtījumi, kas vairs nav 

uzskatāmi par atkritumiem. Monitoringa datus būs nepieciešams iesniegt līgumslēdzējai 

iestādei.” Nolikumā nav noteiktas prasības pārstrādei un reciklēšanai, taču ieinteresētie 

piegādātāji var to veikt pēc brīvas izvēles un nepieciešamības. 

16. JAUTĀJUMS 

Par projekta V kārtu, 27 posmiem un būvprojekta ekspertīzi 

Konkursa nolikuma A1 pielikuma - Vispārīgā tehniskā specifikācija (turpmāk – Specifikācija) 

1.3.punktā “Darbu raksturojums” ir norādīts, ka katram no projekta V kārtas ietvaros 

paredzētajiem 27 posmiem ir jāizstrādā atsevišķa būvniecības ieceres dokumentācija, jāsaņem 



atsevišķa būvatļauja, jāizstrādā atsevišķs būvprojekts un jāsaņem atzīme par projektēšanas 

nosacījumu pilnīgu izpildi. 

 

Tāpat Specifikācijas 2.1.punktā “Vispārīgās prasības projektēšanai” ir norādīts, ka visu posmu 

būv-projekti jānodod Pasūtītājam ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem un tādā 

termiņā, lai Pasūtī-tājs varētu pasūtīt Būvprojektu ekspertīzes atzinumus saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.500 “Vispārī-gie būvnoteikumi” un Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi” (būvprojekta ekspertīze tiks veikta tikai to posmu būvprojektiem, kuriem tas 

būs nepieciešams saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām).  

 

Par ekspertīzi Specifikācijas 2.7.punktā “Būvprojekta sastāvs” papildus ir norādīts, ka 

Uzņēmējam, plānojot laika grafiku, jāietver laika posms, kas būs nepieciešams ekspertīzes 

veikšanai, ka arī eksper-tīzes rezultātā konstatēto neatbilstību novēršanai būvprojektos. 

 

Lūdzam Pasūtītāju norādīt, kuriem Konkursa projekta V kārtas ietvaros paredzētajiem 27 

posmiem ir jāizstrādā atsevišķa būvniecības ieceres dokumentācija, jāsaņem atsevišķa 

būvatļauja, jāizstrādā atsevišķs būvprojekts, jāsaņem atzīme par projektēšanas nosacījumu 

pilnīgu izpildi un kuriem būv-projektu posmiem Pasūtītājs ir paredzējis pasūtīt ekspertīzes 

atzinumus. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta.  

Vienlaikus A3 pielikumā ir noteikts: “Uzņēmējam ir jāizstrādā būvniecības ieceres 

dokumentācija, jāsaņem būvatļauja, jāizstrādā būvprojekts un jāsaņem atzīme par 

projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi. Uzņēmējam jāsaņem arī būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpilde, kā arī rakšanas darbu atļaujas saņemšana. Rakšanas darbu atļauju izņem 

Uzņēmējs. Jāparedz laiks būvprojektā paredzētā darba apjoma nodošanai ekspluatācijā, jo 

līguma darbi tiks uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad būvprojektos paredzētais darba apjoms 

būs izbūvēts un visi objekti / posmi būs nodoti ekspluatācijā.” 

 

17. JAUTĀJUMS 

Par “FIDIC Dzeltenā grāmata” līgumu 

Specifikācijas 2.1.punktā “Vispārīgās prasības projektēšanai” ir norādīts, ka Līguma 

noteikumi ir “Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi 

elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu 

veic uzņēmējs” (“FIDIC Dzeltenā grāmata”, 1999.g.). 

 

Tāpat Specifikācijas 3.35.punktā “Inženieris” ir norādīts, ka Inženiera funkcijas jeb pienākumi 

šo darbu ietvaros ir:  

- Veikt Inženiera pienākumus atbilstoši FIDIC procedūrām ciktāl tās nav pretrunā ar 

līgumā un tehniskajās specifikācijās rakstīto. 

 

Savukārt, Konkursa nolikuma 15.1.punktā norādīts, ka Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu, slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma 

veidnei (B pielikums). 

 

Ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Konkursa iepirkuma līgumu nav paredzēts slēgt saskaņā 

ar FIDIC Dzeltenā grāmatas noteikumiem, kā tas izriet no Konkursa nolikumam pievienotā 

iepirkuma līguma projekta.  



 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus Specifikācijā, izslēdzot norādes uz FIDIC 

Dzelteno grāmatu.  

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta.  

 

18. JAUTĀJUMS 

Par mikrotunelēšanas metodi 

Specifikācijas 2.3.punktā “Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana/rekonstrukcija” ir 

norādīts, ka dzelzceļa šķērsojumus plānots izbūvēt ar beztranšeju metodi (mikrotunelēšana). 

 

No Konkursa dokumentācijas nav secināms tas, ka Konkursa iepirkuma līguma izpildes 

ietvaros ietilptu dzelzceļa šķērsojumu izbūves darbi ar beztranšeju metodi (mikrotunelēšana). 

 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajā Specifikācijas punktā.  

 

ATBILDE: 

2.3. punkta jautājumā ietvertā vieta papildināta ar: “ja attiecināms”. 

 

19. JAUTĀJUMS 

Par kanalizācijas vadu oderēšanu 

Specifikācijas 4.77.punktā “Kanalizācijas vadu oderēšana” ir norādīts, ka oderējumam, kas 

paredzētas bez spiediena drenāžas un kanalizācijas sistēmu renovācijai, jāatbilst LVS EN 

13566 attiecīgajiem noteikumiem. 

 

No Konkursa dokumentācijas nav izsecināms tas, ka Konkursa līguma izpildes ietvaros 

ietilptu kanalizācijas vadu oderēšanas darbi.  

 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajā Specifikācijas punktā. 

 

ATBILDE: 

4.77. punkta jautājumā ietvertā vieta papildināta ar: “ja attiecināms”. 

 

 

20. JAUTĀJUMS 

Par Jelgavas pilsētu 

Specifikācijas 1.3.punktā “Darbu raksturojums” norādīts, ka šis projektēšanas – būvdarbu 

līgums ietver kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu / rekonstrukciju Jelgavas 

pilsētā t.sk. kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju 

būvniecību. 

 

Ņemot vērā to, ka Konkursa iepirkuma līguma izpildes ietvaros darbu izpilde nav paredzēta 

Jelgavas pilsētā, lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajā Specifikācijas 

punktā. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta.  

 

 



21. JAUTĀJUMS 

Par SIA “Jelgavas Remte” 

Specifikācijas 2.1.punktā “Vispārīgās prasības projektēšanai” ir norādīts, ka Uzņēmējam 

jāiesniedz Pasūtītājam būvniecības ieceres un būvprojektu dokumentācija: 

- Četri (4) eksemplāri izdrukātā veidā – SIA “Jelgavas Remte”, Lielvārdes novada 

pašvaldībai, Inženierim, CFLA. 

 

Lūdzam Pasūtītāju sniegt atbildi, vai minētajā prasībā nav pieļauta pārrakstīšanās kļūda, kur 

SIA “Jelgavas Remte” vietā būtu jābūt norādītai SIA “Lielvārdes Remte”. Nepieciešamības 

gadījumā lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajā Specifikācijas punktā. 

 

ATBILDE: 

Drukas kļūda precizēta.  

 

22. JAUTĀJUMS 

Par JPPI “Pilsētsaimniecība”/Jelgavas pilsētas pašvaldību 

Specifikācijas 2.2.punktā “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija”, kā arī 

2.3.punktā “Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana/rekonstrukcija” ir norādīts, ka segumu 

atjaunošanu paredzēt atbilstoši “Autoceļu specifikācijas” aktuālajai redakcijai, kā arī 

Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem un JPPI “Pilsētsaimniecība” / Jelgavas 

pilsētas pašvaldības tehniskajiem noteikumiem. 

 

Ņemot vērā to, ka Konkursa iepirkuma līguma izpildes ietvaros darbu izpilde nav paredzēta 

Jelgavas pilsētā, lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajos Specifikācijas 

punktos. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta.  

 

23. JAUTĀJUMS 

 

Par demontēto materiālu nogādāšanas vietu 

Specifikācijas 3.1.punktā “Norādījumi darbu izpildei” ir norādīts, ka demontētās cauruļvadu 

metāla sastāvdaļas nogādājamas uz Pasūtītāja norādītu vietu Jelgavas pilsētas robežās. 

 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai tiešām Konkursa iepirkuma līguma izpildes ietvaros 

demontētās cauruļvadu metāla sastāvdaļas nogādājamas uz Pasūtītāja norādītu vietu Jelgavas 

pilsētas robežās. Neatbilstību gadījumā lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus 

minētajā Specifikācijas punktā. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta..  

 

24. JAUTĀJUMS 

Par SIA “Jelgavas ūdens” 

Specifikācijas 3.6.punktā “Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izmaiņu procedūra” ir 

norādīts, ka tomēr, ja būvdarbu laikā Uzņēmējs saņem informāciju par iedzīvotāju vēlmēm 

mainīt pievadu novietojuma vietu, tad Uzņēmēja pienākums ir apzināt situāciju, kā arī 

informēt iedzīvotāju, ka viņam jāvēršas SIA „Jelgavas ūdens” ar iesniegumu par šādu savu 



vēlmi un iesniegumā jānorāda pamatojums, kāpēc ir jāmaina iepriekš projektā paredzētais un 

saskaņotais pievada novietojums. 

 

Ņemot vērā to, ka Konkursa iepirkuma līguma izpildes ietvaros darbu izpilde nav paredzēta 

Jelgavas pilsētā, lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus minētajā Specifikācijas 

punktā. 

 

ATBILDE: 

Konkursa nolikuma A1 pielikumā – Vispārīgā tehniskā specifikācija precizēta. 

 

 

 

 


