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

(id.Nr.BKS2012/13) 
 

Rīgā, 2012.gada 27.decembrī 
 
Papildu informācija Nr.3 
 
Ļ. cien. kundze / A. god. kungs, 
 
Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no Ieinteresētajiem piegādātājiem par augstāk minētā 
konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes: 
 
1. Jautājums Nolikuma 8.3.4.1.punkta b. apakšpunktā Pretendenta piedāvātajam Inženierim – Projektu 
vadītājam noteikta prasība, ka tam jābūt pieredzei „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”. 

Lūdzam Jūs precizēt, ka esam pareizi sapratuši, ka norādītā līguma summa, kurai bez PVN jābūt 
vienādai ar/vai lielākai par 3 500 000 LVL ir summējama no vairākiem izpildītiem projektēšanas un 
būvdarbu līgumiem. 

 
Atbilde Iepirkuma komisija apstiprina, ka norādītā līguma summa, kurai bez PVN jābūt vienādai 
ar/vai lielākai par 3 500 000 LVL ir summējama no vairākiem izpildītiem projektēšanas un būvdarbu 
līgumiem.  

2. Jautājums Nolikuma 8.1.3.punkta b. un c. apakšpunktos minēts, ka Pretendenta piedāvātajiem 
būvuzraugiem Nr.1 un Nr.2. ir nepieciešams spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā. Tā kā iepirkuma priekšmets ir 
būvuzraudzības pakalpojumi un atbilstošās sertificējošās institūcijas izsniedz sertifikātus arī tikai 
būvuzraudzības jomā, lūdzam precizēt, vai par atbilstošu tiks uzskatīts speciālistam izsniegts spēkā 
esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā. 
 
Atbilde  Iepirkuma komisija akcentē, ka nolikuma 8.1.3.punkta b. un c.apakšpunktos 
Pretendenta piedāvātajiem būvuzraugiem Nr.1 un Nr.2 ir jābūt spēkā esošiem būvprakses sertifikātiem 
„ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā”. Būvuzraugiem 
Nr.1 un Nr.2 jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumu Nr383 „Noteikumi par būvprakses un 
arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. 
 
3. Jautājums Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka grozījumi Nolikumā veikti 2012.gada 18.decembrī un 
papildus informācija pretendentiem sniegta 20.decembrī, savukārt Nolikuma 3.7. punktā minēts, ka 
„Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”. Pašreiz piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 
4.janvāris jeb 8 darba dienas pēc grozījumu publicēšanas un tikai 6 darba dienas pēc papildus 
informācijas publicēšanas. Līdz ar to Nolikumā pašreiz ir būtiskas pretrunas, kā rezultātā Pretendentiem 
oficiāli vairs netiek dota iespēja uzdod papildus jautājumus un precizējumus par grozīto Nolikumu un 
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sniegto papildus informāciju. Tāpat arī norādām, ka minētā situācija ir pretrunā ar LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējiem 6.16.6.punktu: „Ja Nolikumā izdarīt grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad informācija par 
grozījumiem ir nosūtīta visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem vai ievietota mājas lapā, un ir publicēti 
paziņojumi par Nolikuma grozījumiem, atkarībā no tā, kurš notikumiem ir pēdējais, nedrīkst būt īsāks 
par pusi no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.”. Ņemot vērā minēto, lūdzam Jūs sniegt atbildes uz mūsu 
uzdotajiem papildus jautājumiem un attiecīgi pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 
 
Atbilde Iepirkuma nolikuma 3.7.punkts ir sagatavots atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 
veidnei, kas pieejama VARAM mājas lapā. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas 
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Norādām, ka gadījumā, ja Ieinteresētais 
piegādātājs iesniegs jautājumus pēc nolikumā noteiktā termiņa, Iepirkumu komisija izskatīs iespēju 
atbildēt arī uz tiem arī 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 
 


