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„Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve  

Baložu ielā 4, Baložos” 
 (id.Nr.BKS2013/03) 

 
Rīgā, 2013.gada 19.marta 
 
Papildu informācija Nr.2 
 
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 Vai ir iespējams saņemt esošo ēku inventarizācijas lietas? 
 
Atbilde  Nē. Inventarizācijas lietas netiks izsniegtas. 
 
2. Jautājums Vai ir iespējams saņemt ģeotehnisko izpēti? 
 
Atbilde  Nē. Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām Darbuzņēmējs ir pats atbildīgs par 
ģeotehniskās izpētes veikšanu. 
 
3. Jautājums Sakarā ar objekta nozīmīgumu un lielo darba apjomu piedāvājuma sagatavošanā, lūdzam 

izskatīt iespēju pagarināt Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņu? 
 
Atbilde  Iepirkuma komisija pašlaik nesaskata pamatojumu piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
pagarināšanai.  
 
4. Jautājums Lūdzam sniegt paskaidrojumus par kurināmā raksturojumu (pielikuma 1.5). 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija paskaidro, ka kurināmā raksturojums pieejams failā „Kurinama 
specifikacija”. 
 
5. Jautājums Vai Pasūtītājs, var piekrist ar kurināmā uzkrājumu noliktavā 10 (desmit) diennaktīm, kā 

vislietderīgāko? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija paskaidro, ka pasūtītāja prasības Pretendentam ir pieejamas 
Tehniskajā specifikācija, kas atrodas iepirkuma dokumentācijas  mapē  „A pielikums”. 
 
6. Jautājums Vai, saskaņā ar Līkumu par iepirkumiem, ir pieļaujams alternatīvais Piedāvājums vai 

analogs Piedāvājums? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija paskaidro, ka Iepirkuma komisijas kompetencē sniegt skaidrojumus 
iepirkuma laikā par iepirkuma priekšmetu, Pasūtītāja prasībām, kā arī sniegt atbildes uz Pretendentu 
uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija nesniedz Latvijas Republikā pastāvošās likumdošanas 
skaidrojumus, bez tam Pretendēta minētais „Likums par iepirkumiem” neeksistē. 
 
7. Jautājums Vai katls varētu būt nevertikāla tipa? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija paskaidro, ka pasūtītāja prasības Pretendentam ir pieejamas 
Tehniskajā specifikācija, kas atrodas iepirkuma dokumentācijas mapē  „A pielikums”, tai skaitā arī katlu 
raksturojumi. 
 
8. Jautājums Ja, topogrāfiskās uzņemšanas vai ģeoloģiskās kartēšanas laikā radīsies nosacījumi, kas 
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varētu traucēt projekta īstenošanu, kā tie tiks novērtēti? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija aicina Pretendentu iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un 
EPC/Atslēgas projektu līguma noteikumiem (FIDIC sudraba grāmata), kur tiek norādīta Būvuzņēmēja 
atbildības robežas. 
 
9. Jautājums Kāda veidā tiks organizēta gāzes katla barošana? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atbildi uz Pretendenta jautājumu nesniegt. 
 
10. Jautājums Vai Pasūtītais garantē, ka visa piešķirtā dokumentācija un nosacījumi ir pietiekami 

projekta īstenošanai? 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija aicina Pretendentu iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un 
EPC/Atslēgas projektu līguma noteikumiem (FIDIC sudraba grāmata). 
 
11. Jautājums Vai trašu saskaņošanas ar zemes privātīpašnieku grūtību gadījums būs izskatāms par 

kavēšanas objektīvo iemeslu? 
  
Atbilde  Nē. Netiks uzskatīts. 
 

12. Jautājums Lūdzam precizēt maksimālo projekta īstenošanas termiņu, no Ilguma parakstīšanas 
brīža. 

  
Atbilde  Skatīt Iepirkuma nolikuma 4.3.punktu: „Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 10 mēneši 
no Būvniecības uzsākšanas dienas”. 
 

13. Jautājums Pēc „A” pielikuma 11.5.8. punkta izmīšu lielumi neatbilst MK noteikumiem Nr.379, no 
20.08.02. 

  
Atbilde  Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atbildi uz Pretendenta jautājumu nesniegt. 
 

14. Jautājums Vai ir pieļauts kurtuves analogs pēc 25.2. punkta?. 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atbildi uz Pretendenta jautājumu nesniegt. 
 

15. Jautājums Pasūtītājs iepirkuma procedūras nolikuma punktā nr. 8.2.1, minējis, ka pretendentam 
jāiesniedz gada finanšu vidējais apgrozījums pretendenta darbībai attiecībā uz 
būvdarbiem pēdējo piecu pilno gadu laikā. Punktā 8.2.3. norādīts, ka Pretendentam uz 
2012.gada 31 .decembri ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Punktā 9.3.3. Pasūtītājs 
norādījis, ka Pretendentam jāiesniedz izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu 
apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs gadiem, norādot 
informāciju par likviditātes koeficientu un pašu kapitāla pozitivitāti. Punktā 9.3.4. 
Pasūtītājs ir norādījis, ka Pretendentam jāiesniedz Auditētu Pretendenta finanšu 
pārskatu par 2010, 2011. un 2012. gadu apliecinātu bilances un peļņas/zaudējumu 
aprēķinu kopijas. Pretendents lūdz precizēt par kādu laika periodu jāiesniedz finanšu 
apgrozījuma rādītāji. Par laika periodu piecu gadu garumā, vai trīs gadu garumā. Tāpat 
Pretendents norāda, ka auditēts iepriekšējā gada finanšu pārskats uzņēmējiem nav 
pieejam agrāk par tekošā gada aprīli, tādējādi nav iespējams izpildīt 9.3.4. punktā 
norādīto prasību. Pretendents lūdz Pasūtītājam iespēju iesniegt Pretendenta apstiprinātu, 
bet neauditētu 2012.gada finanšu pārskatu. Kā arī iespēju punktā 8.2.3. un punktā 9.3.3. 
minētos rādītājus balstīt uz neauditēto 2012. gada finansu pārskata bilances un 
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peļņas/zaudējumu aprēķiniem. 
  
Atbilde  Iepirkuma komisija ir izskatījusi Pretendenta jautājumus un informē, ka 2013.gada 
13.martā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu veikt nolikuma grozījumus, kuri tika publicēti 2013.gada 
15.martā.  
 
Iepirkuma nolikuma groz ītais 8.2.1. nolikuma punkts: 
 
Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pretendenta darbības attiecībā uz būvdarbiem pēdējo 
piecu pilno gadu laikā (pretendentiem, kas [uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk]/[vai attiecīgajā tirgū 
darbojas mazāk par pieciem gadiem] - gada finanšu vidējais apgrozījums nostrādātajā laika periodā) 
vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk – PVN)) apmērā. 
 
Iepirkuma nolikuma groz ītais 9.3.3. nolikuma punkts: 
 
Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja 
Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu 
iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem pieciem 
gadiem, norādot informāciju par likviditātes koeficientu un pašu kapitāla pozitivitāti. 
 
Iepirkuma nolikuma groz ītais 9.3.4. nolikuma punkts: 
 
Auditēts Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja 
Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu 
iespējām) finanšu pārskatu par 2008, 2009, 2010 un 2011 gadu apliecinātu bilances un 
peļņas/zaudējumu aprēķinu kopijas. Par 2012 gadu Pretendentam jāiesniedz Pretendenta, 
apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz 
apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu iespējām) finanšu 
pārskatu par 2012. gadu apliecinātu bilances un peļņas/zaudējumu aprēķinu kopijas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


