
“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 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai iepirkuma procedūras iepirkuma līguma projekta pielikumi no 

Nr.1 līdz Nr.5 ir jāaizpilda/jāparaksta/jāiekļauj Pretendenta piedāvājuma sastāvā? 

 

ATBILDE: 

Iepirkuma līguma projekta pielikumi nav obligāti jāiekļauj Pretendenta piedāvājumā. 

 

2. JAUTĀJUMS 

Par izpildes termiņu – lūdzam Pasūtītāju dzēst no iepirkuma procedūras nolikuma 4.5. punkta 

šo tekstu “(neatkarīgi no iepirkuma līguma noslēgšanas, iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 

2020. gada 1. oktobris)”, ņemot vērā, ka var iestāties no Pretendenta puses neatkarīgi apstākļi 

un līgums netiek noslēgts laikā? 

 

ATBILDE: 

Ņemot vērā, ka Iepirkums tiek realizēts Kohēzijas fonda programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atlases mērķa (SAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” ietvaros, iepirkuma nolikumā 

norādītais termiņš ir obligāti jāievēro. Pasūtītājs no savas puses veiks visas iespējamās 

darbības, lai iepirkuma līgumu noslēgtu pēc iespējas ātrāk. Pasūtītājs plāno, ka iepirkuma 

līgums varētu tikt noslēgts 2018. gada decembrī/2019. gada janvārī. 

 

3. JAUTĀJUMS 

Tabulā - KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PAR DARBU VAI KONSTRUKTĪVO 

ELEMENTU VEIDIEM Nr. 1-  atsevišķi uzrādīts “Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%”, 

kas ir pretrunā ar noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" 6. pielikumu. Lūdzam labot! 

 

ATBILDE: 

Visā līguma izpildes gaitā Izpildītājam būs jāievēro normatīvo aktu prasības, t.sk., atbilstoši 

nodokļu likmēm. Ja tās mainīsies, tad Izpildītājam atbilstoši noteiktajam būs tās jāmaina. 

Vienlaikus Pasūtītājs ir veicis tehnisku precizēšanu lokālās tāmes jautājumā norādītajā vietā. 

 

4. JAUTĀJUMS 

tabulā - LOKĀLĀ TĀME Nr. 1-3 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN 

KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ -  kļūdaini uzrādīts: 

  

3 
KSS-Mednieku un kanalizācijas 
spiedvada K1S montāžas darbi 

 

Pareizi būtu jābūt: 



3 
KSS-Pumpuru un kanalizācijas 
spiedvada K1S montāžas darbi 

 

Lūdzam labot! 

 

ATBILDE: 

Ņemot vērā, ka lapas nosaukums ir „Pumpuru” un tālāk jautājumā minētājā sadaļā arī ir 

noteikta Pumpuru iela, tad ir noprotams, ka KSS ir Pumpuru. Vienlaikus Pasūtītājs ir veicis 

tehnisku precizēšanu lokālās tāmes jautājumā norādītajā vietā. 

 

5. JAUTĀJUMS 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Pretendentam jāizceno un jāizbūvē 

3.17 

Elektroapgādes pieslēguma izveide, 
atbilstoši AS "SADALES TĪKLS" 
izniegtajiem tehniskajiem noteikumiem 
Nr.117153167 par Lietotāja iespējamo 
pieslēguma ierīkošanu (sakt. tehniskā 
projekta 4. sējumu) 

,ņemot vērā, ka šos darbus drīkst veikt tikai AS “SADALES TĪKLS” ? 

 

ATBILDE: 

Izpildītājam darbu ietvaros jāveic visi organizatoriskie un citi darbi, lai nodrošinātu 

elektroapgādes pieslēguma izveidi, iekļaujot minēto darbu izmaksas savā piedāvājumā. 


