
13.12.2011. 

 

Jautājumi par atklātā konkursa „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta 

Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas 

ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” nolikumu, līguma projektu, 

projekta dokumentāciju. 

 

Jautājums: 

1. Nolikuma 1.8.3. minēts, ka Pretendents nosūta Projektētājam kredītiestādes 

vai apdrošinātāja, kas izsniedzis  piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku 

apliecinājumu. Vai tiešām apliecinājums būs jāsūta projektētājam? 

      Atbilde: 

1  Nolikuma 1.8.3. punkts tiek precizēts sekojošā redakcijā:   
1.8.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, 

nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam, ka ari nosūta Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja, kas 

izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma 

nodrošinājumu. 

 

Jautājums: 

2. Nolikuma punktā 2.1.2.1. ir atsauce uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.441 

”Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanas kārtība”, bet šie noteikumi šobrīd ir zaudējuši spēku tieši tā pat 

kā 2009. gada vadlīnijas „Eiropas Savienības fondu 2007.- 2013.gada 

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmējiem”. Vēlams precizēt informatīvo plākšņu izmērus un 

tekstuālo daļu.  

      Atbilde: 

1. Nolikuma 2.1.2.1. ir kļūdaina atsauce uz Ministru kabineta noteikumiem.  
2009.gada vadlīnijas ir spēkā. Nolikuma 2.1.2.1. punkts tiek precizēts sekojošā  

redakcijā: 

2.1.2.1. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un 

vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2011.gada 4.oktobra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un 

vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo 

fondu projektiem”  un 2009.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 

2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas 

Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” 

Informatīvās plāksnes izmērs – 2000 mm x 1300 mm, tekstuālā daļa ietver 

Projekta nosaukums, Finansējuma saņēmēju un citu saistošu informāciju, 

attiecīgos ES logo un uzraksts „Ieguldījums tavā nākotnē”.           

 

Jautājums: 

3. Nolikuma punktā 2.1.3. noteikts, ka Pretendentam jāziņo par tehniskā projekta 

neatbilstību dabā, ja minētie trūkumi var sadārdzināt būvniecības izmaksas 

vai paildzināt būvniecības veikšanas termiņus. 

Vai tas nozīmē, ka Pasūtītājs nav pārliecināts par projekta  kvalitāti un darbu 

apjomu atbilstību un Pretendentam ir jāveic projekta ekspertīze?  



Kas tādā gadījumā tiks uzskatīti par apstākļiem, ko nevarēja paredzēt  ne 

projektētājs, ne pasūtītājs, ne pretendents. 

Atbilde: 

1. Pretendentam nav jāveic projekta ekspertīze, bet būtu vēlama iepazīšanas 

ar objektu pirms sava piedāvājuma iesniegšanas. 

 

Jautājums: 

4. Līguma projekta punktā 9.25. tiek minēti ziemas uzturēšanas darbi, bet 

nolikuma punktā 2.1.1. minēts, ka pretendentam jānodrošina darbu pabeigšana 

līdz 20.07.2012. Vai tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir zināmi kādi apstākļi, kas 

varētu kavēt būvdarbu pabeigšanu līdz noteiktajam termiņam, bet nav minēti 

iepirkuma dokumentācijā? 

Atbilde: 

1. Līguma 9.25. tiek izslēgts, attiecīgi mainot esošo punktu 9.26., 9.27. un 

9.28. numerāciju uz „9.25., 9.26. un 9.27.” 

 

Jautājums: 

5. Līguma punktos 10.38. un 10.43. noteikts, ka būvdarbu kvalitātes prasības nosaka 

„Autoceļu specifikācijas 2005”, bet no 2009. gada 1. oktobra spēkā ir „Ceļu 

specifikācijas 2010”, kas aizstāja iepriekšminētās. Vai tiešām būvdarbi notiks 

ņemot vērā „Autoceļu specifikācijas 2005”? 

   Atbilde: 

      Nolikuma Līguma projekta 10.38. un 10.43 punkti tiek precizēti uz izteikti 

sekojošās redakcijās: 

    
10.38. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, 

būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, tehniskais projekts un ar Satiksmes 

ministrijas 2009. gada 7. septembra rīkojums Nr.01.01 – 03/173 apstiprinātās „Ceļu 

specifikācijas 2010” un Instrukcija bruģa seguma izbūvei. 

 

10.43 Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, kas pārsniedz „Ceļu 

specifikācijas 2010” standartos vai citos normatīvajos aktos noteiktās robežas un 

Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai 

neatbilstību novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši Būves 

vērtības vai ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai Būvei 

tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas 

atjaunošanas pilnu vērtību 
 

Jautājums: 

6. Projekta rasējumos elektroniski pieejamajā versijā ir ievietota nekvalitatīva lapa 

GP-9, kurā nav redzama rasējuma grafiskā informācija. Vai iespējams 

elektronisko versiju papildināt ar kvalitatīvu lapu GP-9. 

Atbilde: Rasējums GP-9 ir pievienots. 

 

Jautājums: 

7. Rasējumā GP-13 parādīta kāpņu izbūves principiālā shēma, bet lokālajā tāmē Nr.  

EP-02-11-08 TL-1 nav sadaļas par kāpņu izbūvi. 

Vai paredzēts veikt kāpņu izbūvi? 

Atbilde: Jā, kāpņu izbūvi ir jāveic. 

 

 



Jautājums: 

8. Līguma sadaļā X. Būvdarbi punktā 10.2. paredzēts, ka darba izpildes laikā atgūtie 

materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes) tiek nogādāti pasūtītāja norādītajā 

vietā, piegādājot atgūto bruģakmeni tam jābūt notīrītam un sašķirotam, pie tam 

par šo darbu veikšanu Izpildītājam nepienākas samaksa, bet Lokālajā tāmē Nr.  

EP-02-11-08 TL-1 pozīcijā 1.1. paredzēta nederīgo apmaļu demontāža, nogādājot 

uz būvuzņēmēja atbērtni, bet nekur nav paredzēta pozīcija bruģa demontāža un 

šķirošana. 

Kāds ir demontējamā bruģakmens apjoms un kurā sadaļā Pretendentam 

paredzēt izmaksas, kas ar to saistītas?  

Atbilde: 

Ir ieviesusies kļūda, bruģakmeņu šajā objektā nav. Līguma 10.2. punkts ir izsakāms 

sekojošā redakcijā: „10.2. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (aku detaļas, ceļa zīmes 

u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja 

norādīto vietu Aglonas novada robežās. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek 

veikta. „ 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    I.Barkeviča  


