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Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Baložos, II kārta” 

(id.Nr.BKS2012/13) 
 

Rīgā, 2012.gada 14.decembrī 
 
Papildu informācija Nr.1 
 
Ļ. cien. kundze / A. god. kungs, 
 
I.  2012.gada 12.decembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmuma veikt Iepirkuma Nolikuma 

punktu 5.1.2., 5.1.3., 5.3.7.(e. apakšpunkta), 8.2.3., 8.2.4., 8.3.4.1., 8.3.4.3. un 8.2.6.punktu 
grozījumus. 

 
5.1.2.punkta aktuālā redakcija: 
 
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 04.janvārim, plkst.14:00 Kr.Barona ielā 1, 
Baložos, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā 
punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 
īpašums. 
 
5.1.3.punkta aktuālā redakcija: 
 
Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpā Kr.Barona ielā 1, Baložos. 
2013.gada 04.janvārī plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir 
fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta 
pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt 
attiecīgo pretendentu. 
 
5.3.7.punkta e.apakšpunkta aktuālā redakcija: 
 
atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” (id.Nr.BKS2012/13). Neatvērt līdz 
2013.gada 04.janvārim plkst 14:00” 
 
8.2.3.punkta aktuālā redakcija: 
 
Pretendentam uz 2012.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu kapitāls. 
 
8.2.4.punkta aktuālā redakcija: 
 
Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi īstermiņa saistības) uz 2012.gada 
31.decembri ir ne mazāks par 1 (viens), 
 
8.2.6.punkts dzēsts. 
 
8.3.4.1.punkta aktuālā redakcija: 
 
Inženieris – Projektu vadītājs, kuram ir augstākā izglītība inženierzinātnēs vai vadības zinātnēs un 
kurš pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir pieredze:  
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a. vismaz divu ārējo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu ne mazāku par 
25 km būvniecības līguma izpildē saskaņā ar „Starptautiskās inženierkonsultantu 
federācijas” (vai kādas citas Eiropas valstu analogās organizācijas) izstrādāto iekārtu 
piegādes un projektēšanas būvniecības darbu (FIDIC dzeltenā vai analogs) līguma 
noteikumiem, kur objekts ir nodots ekspluatācijā. 

b. Vismaz divos apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma izpildē saskaņā ar 
„Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas” (vai kādas citas Eiropas valstu analogās 
organizācijas)  izstrādāto iekārtu piegādes un projektēšanas būvniecības darbu (FIDIC 
dzeltenā vai analogs) līguma noteikumiem, kur līguma summa bez PVN ir vienāda ar/vai 
lielāka par 3 500 000 LVL. 

 
8.3.4.3.punkta aktuālā redakcija: 
 
Būvuzraugs Nr.2, kurš pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, 
laikā ir veicis vismaz:  

a. Divu nodoto ekspluatācijā ārējo ūdensapgādes tīklu (DN ≥ 60mm) kopējo garumu 
vismaz 6.5 km katrā, 

b. Divu nodoto ekspluatācijā ārējo kanalizācijas tīklu (DN ≥ 150mm) ar kopējo 
garumu vismaz 7.5 km katrā, 

būvdarbu uzraudzību, 
 
II.  2012.gada 12.decembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmuma veikt Iepirkuma Nolikuma 

Tehnisko specifikāciju (A pielikums) 5.3.punkta grozījumus. 

 

Tehnisko specifikāciju 5.3.punkta aktuālā redakcija: 
 

Izpild ītāja personāls 

Izpildītājam jānodrošina pieredzējušu speciālistu komanda, lai garantētu kvalitatīvu un savlaicīgu 
Līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi. Visiem speciālistiem jābūt spējīgiem brīvi runāt un rakstīt 
latviešu valodā. 

Visām šajā nodaļā uzskaitītajām personām kopīgi jāizpilda Inženiera funkcijas būvdarbu līgumu 
noteikumu izpratnē. Inženiera pilnvaras, funkcijas un tiesības nedrīkst deleģēt personām, kuras nav 
noteiktas Līgumā vai iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Prasības ‘Galvenajiem speciālistiem’ attiecas uz 
pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kā arī Līguma izpildi. Speciālistus drīkst aizstāt tikai ar 
līdzvērtīgas kvalifikācijas un pieredzes speciālistiem, saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Izpildītājam jānodrošina visu personu piedalīšanās plānveida vai ārkārtas sanāksmēs pēc saviem 
ieskatiem vai pēc attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma. 

Visu Līguma izpildes laiku Izpildītājam ir jānodrošina Baložos rezidējoša, pilnvarota Inženiera 
pārstāvja klātbūtne visu Inženiera funkciju veikšanai. Darba dienās laikā no 8.00 – 17.00 Inženiera 
pārstāvim jābūt būvvietā vai Inženiera birojā Baložos. Tehniskajā piedāvājumā Izpildītājs skaidri, 
detalizēti un izpildes laikā pārbaudāmi apraksta: 

� kādā veidā tiks nodrošinātas rezidējoša Inženiera pārstāvja funkcijas visu izpildes laiku; 

� plānotos cilvēku resursus un tehnisko nodrošinājumu. 

Būvuzraugiem jāatrodas būvvietā būvdarbu veikšanas laikā, kad tiek veiktas visas nozīmīgas 
darbības (par kurām sastādāmi attiecīgi akti) un pārbaudes. 

Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj vismaz šādus speciālistus:  
Inženieris – Projektu vadītājs,  
Būvuzraugs Nr.1, 
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Būvuzraugs Nr.2,  
Speciālists Nr.1  
Speciālists Nr.2 
Citi speciālisti 
Inženierim pēc nepieciešamības jānodrošina tehnisko personālu (sekretāri, tulki, grāmatveži, 
ekonomisti) ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. 
 
III.  2012.gada 12.decembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmuma pievienot Iepirkuma Nolikuma 

dokumentācijai C pielikumu, tas ir  „Visp ār īgie noteikumi”. 
 
Ar cieņu, 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                         Olita Krastiņa 
 
 
 
 


