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„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” 
(id.Nr.BKS2012/12) 

 
 
Rīgā, 2012.gada 19.decembrī 
 
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 Nolikuma 12.12.punktā noteikti vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības: 
 
C Tehniskas priekšrocības un to funkcionālais raksturojums - 8 punkti, tai skaitā: 
C1 Būvniecības un montāžas metožu izklāsts - 2 punkti, 
C2 Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts - 2 punkti, 
C3 Darba aizsardzības plāna apraksts - 2 punkti, 
C4 Kvalitātes nodrošināšanas plāna apraksts - 2 punkti,[..]. 
 
Ņemot vērā, ka Nolikumā nav norādīts, kā saskaņā ar šiem kritērijiem tiks piešķirti punkti 
piedāvājumiem, lūdzam sniegt skaidrojumu - aprakstu, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas 
kritērijiem. Nav saprotams, piemēram, kādos gadījumos komisijas locekļi piešķirs 2 punktus par 
būvniecības un montāžas metožu izklāstu, kad 1 punktu un kad 0 punktus. 
 
Atbilde  
• Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 6. punktā ir skaidri noteikts, ka Pretendentam 
jāiesniedz Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju, savukārt šī punkta apakšpunktos, b. un c. 
izvirzītas konkrētas prasības kādām tajā jābūt aprakstītām, līdz ar ko celtniecības un montāžas metožu 
apraksts (C1 kritērijs) ir vienots pasākumu kopums, kas aprakstāms Aprakstā par darbu izpildi un 
metodoloģiju. 
• Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 7. punktā - Kvalitātes vadības sistēmas apraksts, 
konkrēti - b. un c. punktos, Pasūtītājs definējis, Pretendentam iesniedzamā vides aizsardzības pasākumu 
apraksta saturu, turklāt, c. punktā noteikts, ka Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti 
pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo 
vidi, kas kopumā nepārprotami uzskatāmas kā vienots pasākumu kopums, kas aprakstāms Vides 
aizsardzības pasākumu aprakstā un tiks uzskatīts kā Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts C3 
kritērija izpildei. 
• Par Nolikuma 12.12. punktu „Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei”, vērtēšanas kritērijs C3- Darba aizsardzības plāna apraksts, 
Pasūtītājs paskaidro, ka Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības plāna apraksts. Tajā kā minimums 
jābūt aprakstītiem darba aizsardzības , drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 
pasākumu tehniskajiem risinājumiem un kontroles mehānismiem to ievērošanai būvdarbu laikā. 
Pasūtītājs vēlas pārliecināties par to, kāda darba aizsardzības un drošības sistēma tiks ieviesta būvdarbu 
laikā un kāds būs par darba drošību atbildīgo personu pienākumu sadalījums, šīs sistēmas ietvaros. Šis 
darba aizsardzības apraksts jāiekļauj piedāvājuma 8. punktā - Cita informācija. 
• Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 7. punktā - Kvalitātes vadības sistēmas apraksts, 
konkrēti - a. punktā, Pasūtītājs definējis, Pretendentam iesniedzamā Kvalitātes nodrošināšanas plāna 
saturu, turklāt, a. punktā noteikts, ka Pretendentam jāapraksta sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu 
kvalitātes nodrošināšanas pasākumi, kas aprakstošā formā saturēs komunikāciju sadarbības shēmu starp 
iesaistītajām pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, norādīts 
atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais 
par kvalitātes vadības nodrošināšanu, aprakstīta vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp 
projektā iesaistītajām pusēm un kontroles mehānismi programmā noteikto termiņu ievērošanai. 
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• Komisijas locekļi katrā no kritērijiem - Cl, C2, C3, C4, piešķirs punktus, vērtējot iesniegtās 
informācijas detalizācijas pakāpi : Augstā detalizācijas pakāpē - 2 punkti, vidējā detalizācijas pakāpē - 1 
punkts, zemā detalizācijas pakāpē - 0 punkti. 

 
2. Jautājums Nodaļas A dotajā tabulā - „Darbu apjomi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ” 
norādīts, ka pašteces kanalizācijas tikli izbūvējami pa Silāju un Kārklu ielām, savukārt iepazīstoties ar 
pielikumā pievienoto topogrāfiju secinām, ka dotajās ielās kanalizācijas tīkli ir jau izbūvēti, lūdzam 
sniegt atbildi vai Silāju un Kārklu ielās ir jāierīko jauni kanalizācijas pašteces tīkli? 
 
Atbilde Iepirkuma nolikuma 4.1.punktā ir pieejams iepirkuma priekšmeta apraksts, kur ir 
norādīts, ka iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu projekt ēšana un 
būvdarbi  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Ieceres projektu (B pielikums). Savukārt 
kanalizāciju tīklu būvniecība Silāju un Kārklu ielās ir iekļauta darbu apjomos, lūdzu skatīt A pielikuma 
1.7.2.3.punktu. Lūdzu skatīt arī 5.jautājuma atbildi. 

3. Jautājums Nodaļas A dotājā tabulā - „Darbu apjomi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 
norādīts, ka jauni ūdensapgādes tīkli ierīkojami Cālīšpurva ielu rajonā, savukārt ūdensapgādes attīstības 
shēmā norādītas Pakavu un Dzērvju ielas, lūdzam sniegt skaidrojumu.  

Atbilde Iepirkuma dokumentācijas A pielikumā ir norādīts pie ūdensapgādes tīklu paplašināšanas 
norādīts, ka ūdensapgādes tīklu izbūve dn 63 mm un jaunu pieslēgumu izbūvi ielu sarkano līniju robežās 
pa Kārklu, Puķu, Lāču ielām un Cālīšpurva ielu rajonā. Ja Pretendents uzmanīgāk izpētīs pievienotās 
topogrāfijas materiālus, tad varēs redzēt, ka vairākas mazās Cālīšpurva šķērsieliņām nosaukums ir arī  
Cālīšpurva iela, tieši tāpēc iepirkuma dokumentācijai tika pievienoti ūdensapgādes attīstības shēma un 
topogrāfiskie materiāli. Lūdzu skatīt arī 5.jautājuma atbildi. 

4. Jautājums Kādā ielas posmā ierīkojami kanalizācijas tīkli Cālīšpurva ielā? 
 
Atbilde Tas pats, kas atbildē uz 3.jautājumu, kā arī 5.jautājuma atbilde. 
 
5. Jautājums Šķūņa, Ozolu un Skolas ūdensapgādes tīklu kopgarums pēc tabulas „Darbu apjomi 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” ir 360m, bet pēc ūdensapgādes attīstības shēmas - 800m, 
lūdzam sniegt skaidrojumu 
 
Atbilde Pasūtītājs atgādina, ka: 
 „Saskaņā ar vienotā projektēšanas un būvniecības līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar 
zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par: 

a) tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām; 
b) jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi; 
c) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu hidraulisko aprēķinu; 
d) projektēšanu, ieskaitot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī Tehnisko 

būvprojektu izstrādi; 
e) tehnisko būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto 

saskaņojumu un atļauju saņemšanu; 
f) darbu veikšanas projekta izstrādi; 
g) būvdarbu veikšanu; 
h) aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu; 
i) iekārtu piegādi un uzstādīšanu, ja tas paredzēts līgumā; 
j) darbu pārbaudēm; 
k) izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā; 
l) pasūtītāja personāla apmācību; 
m) saistībām defektu paziņošanas periodā.” (A pielikums , 4.un 5.lapās) 

Kā arī: 
„Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka 
projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas” (sk. A pielikumu 4 lapā) 
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6. Jautājums Iepazīstoties ar pielikumā pievienotās topogrāfijas reljefu un esošo kanalizācijas tīklu 
augstuma atzīmēm, informējam, ka jaunbūvējamo tiklu pieslēgšanai pie esošajiem tikliem Ozola, Meža 
un Purva ielās būs nepieciešamas trīs papildus sūkņu stacijas. 
 
Atbilde Lūdzu skatīt 5.jautājuma atbildi. 
 
 
Ar cieņu, 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                         Olita Krastiņa 
 
 
 
 


