
2015.gada 31.martā ar Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.4 ir apstiprinātas 
atbildes uz sekojošiem ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkuma procedūru 
„Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvdarbi”, i.d.Nr. LKP2015/1/KF: 
 
1.1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka iepirkuma procedūras nolikuma 5.punktā noteiktā ieinteresēto 
piegādātāju sanāksme nav obligāta, un tās neveikšana netiks izmantota kā pretendenta 
noraidīšanas iemesls? 

 
 Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 

Iepirkuma procedūras nolikumā nav noteikts, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksme būtu 
obligāta vai, ka neierašanās uz to būtu noteikts kā Pretendenta izslēgšanas noteikums. 

 
1.2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

Iepirkuma procedūras nolikuma 4.3.punktā ir noteikts iepirkuma līguma izpildes termiņš 
- no Būvdarbu uzsākšanas datuma, savukārt nolikuma D1pielikums: Pieteikuma dalībai 
iepirkuma procedūrā veidne 3.punkta c) apakšpunktā iepirkuma līguma izpildes termiņš 
jānorāda no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzam grozīt D1pielikums: 
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 3.punkta c) apakšpunktu atbilstoši 
iepirkuma procedūras nolikuma 4.3. punktā noteiktajam 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Paskaidrojam, ka nolikuma D1 pielikums ir piedāvājuma sagatavošanas veidne, kura 
ieinteresētajiem piegādātājiem jāaizpilda saskaņā ar nolikuma noteikumiem. D1 
pielikuma 3.punkta c.apakšpunktā teksts “[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] 
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].” ir 
norādīts kvadrātiekavās, līdz ar to ieinteresētais piegādātājs, sagatavojot pieteikumu 
dalībai iepirkuma procedūrā, pats norāda tekstu, kas ir atbilstošs nolikuma noteikumiem. 
 

1.3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Lūdzam apstiprināt, ka iepirkuma procedūras nolikuma 9.3.1. punkta c) apakšpunkta 
(pieredze pretendentam) un iepirkuma procedūras nolikuma 9.3.2.1. punkta b) 
apakšpunkta (pieredze atbildīgajam būvdarbu vadītājam) kopējā ārējo kanalizācijas tīklu 
garumā metros ir ieskaitāms arī kanalizācijas spiedvads?; 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Nolikuma 3.1. punkta c) apakšpunktā un 9.3.2.1. punkta b) apakšpunktā ir noteikta 
pieredze par ārējiem kanalizācijas tīkliem, neizdalot pašteces vai spiedvada tīklus, līdz ar 
to pieredzi var apliecināt gan ar kanalizācijas pašteces tīklu, gan kanalizācijas spiedvada 
tīklu būvdarbiem. 

 
1.4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

Lūdzam apstiprināt, ka atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 9.2.3. punktam - 
pretendentam ir nepieciešams iesniegt paša pretendenta parakstītu apliecinājumu par 
iepirkuma procedūras nolikuma 9.2.3. punktā minēto? 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Apstiprinām, ka atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 9.2.3. punktam - pretendentam 
ir nepieciešams iesniegt paša pretendenta parakstītu apliecinājumu par iepirkuma 
procedūras nolikuma 9.2.3. punktā minēto. 
 
 
 



1.5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Iepirkuma procedūras nolikuma 9.2.1. punktā tiek prasīts norādīt finanšu apgrozījumu - 
sadzīves kanalizācijas būvdarbu izpildē; savukārt pie iesniedzamajiem dokumentiem 
iepirkuma procedūras nolikuma 10.3.3. punktā tiek prasīts norādīt apgrozījumu - 
attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem? Lūdzu precizēt! Kā arī 
lūdzu precizēt, vai nav nepieciešams iesniegt bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
kopijas par attiecīgajiem gadiem? 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Nolikuma 9.2.1.punktā ir noteikta konkrēta prasība attiecībā uz Pretendenta vidējo 
gada finanšu apgrozījumu sadzīves kanalizācijas būvdarbu izpildē. Pretendentam ir 
jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. Savukārt nolikuma 10.3.punkta “Pretendenta 
kvalifikācijas dokumenti” 10.3.3. apakšpunkts nosaka tikai iesniedzamo dokumentu, 
kas konkrētajā gadījumā ir izziņa. 10.3.3.apakšpunktā norāde uz to, ka izziņā ir jāietver 
informācija attiecībā uz ūdensapgādes sistēmām un kanalizācijas sistēmām, ir 
pārrakstīšanās kļūda – pretendentam, sagatavojot izziņu, ir jāņem vērā 9.2.1.punktā 
noteiktā prasība par apgrozījumu attiecībā uz sadzīves kanalizācijas būvdarbu 
izpildi. 
Gadījumā, ja Pretendents izziņā būs norādījis informāciju arī par ūdensapgādes sistēmām, 
iepirkuma komisija to neuzskatīs par neatbilstību, bet iepirkuma komisija pārbaudīs, vai 
no iesniegtās izziņas var iegūt informāciju par finanšu apgrozījumu attiecībā tieši uz 
sadzīves kanalizācijas būvdarbu izpildi. 
Nav nepieciešams iesniegt bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par 
attiecīgajiem gadiem. 
 

1.6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Lūdzam apstiprināt, ka par atbilstošiem nolikuma 9.3.2.2. punktā noteiktajai prasībai 
(ceļu būvdarbu vadītājam) tiks uzskatīti objekti neatkarīgi vai no tā, vai pieredze ir gūta 
objektos, kur veikti ielu asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi un/vai izbūves darbi pēc 
inženierkomunikāciju izbūves, tas ir, pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves 
un/vai rekonstrukcijas, vai arī pieredze gūta tieši ielu/ceļu rekonstrukcijas/izbūves 
objektos. 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Paskaidrojam, ka nolikuma 9.3.2.2. punktā ir prasīta pieredze attiecībā uz ielu asfaltbetona 
atjaunošanas būvdarbiem. Tas nozīmē, ka par atbilstošu tiks uzskatīti ielu asfaltbetona 
seguma atjaunošanas darbi, neatkarīgi no tā pēc kādu inženierkomunikāciju izbūves 
darbiem tie ir veikti. Prasības mērķis ir pārliecināties par būvdarbu vadītāja pieredzi vadīt 
tādus ielu asfaltbetona seguma izbūves darbus, kuru mērķis ir asfaltbetona seguma 
atjaunošana uz ielas, kur jau ir esošais asfaltbetona segums. Līdz ar to tas ietver arī esošā 
seguma demontāžu. 
 

1.7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Ņemot vērā, ka pretendentam laicīgi jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājums no 
kredītiestādes, vēlējos pārliecināties, ka iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš paliks nemainīgs, tas ir, 08.04.2015.? 
 
Iepirkuma komisija apstiprina sekojošu ATBILDI: 
Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūra ir izsludināta jau 05.03.2015., bet piedāvājumu 
iesniegšana ir noteikta 08.04.2015., uzskatām, ka tas ir pietiekams laiks, lai sagatavotu 
piedāvājumu šāda apjoma iepirkumam, tajā skaitā, piedāvājuma nodrošinājumu. Papildus 
vēršam uzmanību, ka ieinteresētie piegādātāji saskaņā ar nolikuma 7.1.punktu var iesniegt 
bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu. 


