
“Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 

3.kārta”” (iepirkuma identifikācijas Nr.LR-2019/7 AK KF) 

 

 

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem: 

 

1. JAUTĀJUMS 

 

nolikuma 9.2.3. punktā ir noteikts, ka Pretendentam ir jābūt pieejamiem finanšu līdzek-

ļiem un/vai kredītlīnijai vismaz 600.000,00 EUR (seši simti tūkstoši eiro, 00 centi) ap-

jomā, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, kas ir pietiekošas Iepirkuma līguma iz-

pildei, ievērojot iepirkuma dokumentācijā noteikto būvniecības darbu finansējuma kār-

tību un pretendenta piedāvājumā norādīto finanšu plūsmu. Finanšu līdzekļiem jābūt 

pieejamiem visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā. 

Savukārt, lai apliecinātu atbilstību šai prasībai, nolikuma 10.3.5.punktā ir noteikts, ka 

jāiesniedz Pasūtītājam adresēta kredītiestādes izziņa, ka Pretendentam ir pieejami paša 

naudas līdzekļi vai pieejami naudas līdzekļi kredītlīnijas ietvaros ne mazāk kā EUR 

600.000,00 (seši simti tūkstoši eiro, 00 centi), un tie ir rezervēti šī projekta īstenošanai 

uz termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu. 

Saskaņā ar iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, tomēr tā norisē 

ir piemērojami vispārīgie principi uz iepirkumu veikšanu, kas izriet no Sabiedrisko pa-

kalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, kā arī šajos iepirkumos noteikumi nevar būt 

stingrāki, kā iepirkumos, kas tiek veikti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma ietvaros. 

Nolikuma 9.2.3.punkts paredz, ka papildus piedāvājuma nodrošinājumam, pretenden-

tam vēl jārezervē (jāiesaldē) finanšu līdzekļi, kas pat ir 6 reizes lielāki nekā piedāvā-

juma nodrošinājums. Pēc būtības šis punkts rada nepamatotus izdevumus pretenden-

tiem dalībai iepirkumā. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta 2.daļā ir noteikts, ka 

piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma 

paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no 

paredzamās līgumcenas. 

Līdz ar to prasot rezervēt un ieguldīt lielāku naudas summu, nezinot, vai pretendents 

tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju ir nepamatoti un ierobežojoši dalībai iepirkumā. 

Arī Latvijas Komercbanku asociācijas vadlīnijās “Kredītiestāžu sniegto garantiju, iz-

ziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos” noradīts, ka šāda veida izziņas nebūtu 

ieteicams nolikumos pieprasīt. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam grozīt konkursa nolikuma prasību un 

noteikt, ka par atbilstošu tiks uzskatīts kredītiestādes apliecinājums, kas nosaka, ka pre-

tendentam pašlaik ir pieejami šādi finanšu resursi, bez norādes, ka tiek ir rezervēti uz 

termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu. 

Gadījumā, ja tomēr uzskatāt, ka pretendentam šie finanšu līdzekļi ir jārezervē, tad bū-

sim spiesti vērsties CFLA, lai šādu prasību atzīst par nepamatotu, kas ne tikai aizkavēs 

iepirkuma norisi, bet var pat apdraudēt finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. 

 



ATBILDE: 

Nolikuma 7.1.punkts paredz, ka iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz 

piedāvājuma nodrošinājumu 100.000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro) apmērā. 

Vienlaikus Nolikuma 4.4. punktā teikts, ka paredzamā līgumcena plānota 5 100 000 

EUR bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), līdz ar to pilnībā tiek 

ievērotas, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, gan iepirkumu 

vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktais. 

 

Vienlaikus Pasūtītājs, lai vadītu finanšu riskus un pārliecinātos par Pretendentu 

finansiālo kapacitāti uzņemties un veikt iepirkumā paredzēto darbus ir paredzējis 

Nolikuma 9.2.3. punktā noteiktās prasības par finanšu līdzekļiem un/ vai kredītlīnija 

vismaz 600.000,00 EUR (seši simti tūkstoši eiro, 00 centi) apjomā, atskaitot pārējās 

līgumsaistību summas, kas ir pietiekošas Iepirkuma līguma izpildei. Ņemot vērā līguma 

projektā noteikto maksāšanas kārtību, kā arī paredzēto līgumcenu, Pasūtītājs sagaida, 

ka Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs atbilstoša finanšu 

kapacitāte. 
 

Pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas Pasūtītājs nolikumu ir saskaņojis ar 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 

 

 

2. JAUTĀJUMS 

Nolikuma punkts Nr.  9.3.1. : 

“Pretendents pēdējo septiņu gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. 

un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), 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 

kanalizācijas izbūves darbiem;  

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

 

Jautājums:  Vai norādītie darbu apjomi var būt izbūvēti vairākos objektos kopā? 

 

ATBILDE: 

Katrs punktā 9.3.1. noteiktais apakšpunkts var būt izbūvēts citā objektā, vienlaikus 

saglabājot nedalīti noteikto apjomu. 

 

3. JAUTĀJUMS 

Nolikuma punkts Nr.  9.3.2.1. : 

“Atbildīgas būvdarbu vadītājs, kurš pēdējo septiņu gadu laikā (2012., 2013., 2014., 

2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā 

ir vadījis būvdarbus vismaz sekojošā apjomā:  

a. septiņu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi,  

b. ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 10 km izbūvi,  

c. kanalizācijas spiedvada izbūve ar kopējo izbūvēto garumu vismaz 1 km.” 

 

Jautājums:  Vai norādītie darbu apjomi var būt izbūvēti vairākos objektos kopā? 
 



ATBILDE: 

Katrs punktā 9.3.2.1. noteiktais apakšpunkts (a, b, c) var būt izbūvēts citā objektā, 

vienlaikus saglabājot nedalīti noteikto apjomu. 

 
 


