
Jautājums.  

1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās. Cik piedāvājuma nodrošinājumu 

pretendentam ir jāiesniedz, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma 

priekšmetu?     

Atbilde: 

Tā kā iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās iepirkuma daļās un pretendentiem ir iespēja 

iesniegt savus piedāvājumus gan par visu iepirkuma priekšmetu, gan arī kādā no iepirkuma daļām, 

tad  piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi.  

Nolikuma 1.9.1.  ir  drukas kļūda un šis punkts ir izsakāms sekojošā redakcijā  

„ 1.9.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 52.panta nosacījumiem piedāvājumam ir noteikts 

nodrošinājums 3 (trīs) procentu apmērā katrā no iepirkuma daļām. Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu piecās iepirkuma daļās, katrai no piedāvājuma daļai ir iesniedzams atsevišķš 

piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā 

Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam. „ 

 

Jautājums: 

 Nolikuma  3.2.3. un 3.4.2. teikts, ka Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt ar spēkā 
esošiem sertifikātiem ceļu, tiltu, elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā (lūdzam jūsu skaidrojumu, 
vai jānorāda speciālisti ar šādiem sertifikātiem?) 
 

Atbilde: 

Nolikuma 3.2.3. un 3.4.2. punktos  ir  drukas kļūda un šie punkti ir izsakāmi sekojošās redakcijās 

3.2.3. Pretendentam jāpiedāvā: 

a) Plānotā  atbildīgā     būvdarbu    vadītāja spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (ceļu būvdarbu 

vadīšanā); attiecas uz visām iepirkuma daļām. 

b) Plānotā  atbildīgā     būvdarbu    vadītāja spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (tiltu būvdarbu 
vadīšanā); attiecas uz piekto iepirkuma daļu. 

c) Plānotā  atbildīgā     būvdarbu    vadītāja spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (elektroietaišu 
izbūves darbu vadīšanā): attiecas uz visām iepirkuma daļām. 

 

3.4.2.  Pretendents  var nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas un sertifikāta būvdarbu vadītājus: 

1. atbildīgais     būvdarbu    vadītājs     ar     spēkā     esošu     sertifikātu    ceļu būvdarbu vadīšanā,  
kurš   pēdējo  trīs  gadu  laikā   ir veicis  atbilstošo būvdarbu  vadīšanu vismaz 2 (divos)  
iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgos pabeigtos objektos. Līdzīga objekta definējums ir 
noteikts nolikuma 3.4.1. punktā (visās iepirkuma daļās)  

2. atbildīgais     būvdarbu    vadītājs     ar     spēkā     esošu     sertifikātu    tiltu būvdarbu vadīšanā,  
kurš   pēdējo  trīs  gadu  laikā   ir veicis  atbilstošo būvdarbu  vadīšanu vismaz 2 (divos)  
iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgos pabeigtos objektos. Līdzīga objekta definējums ir 



noteikts nolikuma 3.4.1. punktā (piektajā iepirkuma daļā)  

3. atbildīgais     būvdarbu    vadītājs     ar     spēkā     esošu     sertifikātu    elektroietaišu būvdarbu 
vadīšanā,  kurš   pēdējo  trīs  gadu  laikā   ir veicis  atbilstošo būvdarbu  vadīšanu vismaz 2 
(divos)  iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgos pabeigtos objektos. Līdzīga objekta definējums 
ir noteikts nolikuma 3.4.1. punktā (1, 2, 3 un 4 iepirkuma daļās)  

 

Jautājums: 

 Nolikuma IV nodaļā Tehniskās specifikācija iepirkumam 24.punktā Materiāli un iekārtas ir norādīts par 
tehnisko projektu “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta “ (lūdzam Jūsu 
skaidrojumu , kāds konkursā “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” sakars ar ūdenssaimniecības 
projektu “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”? ) 
 

Atbilde: 

Nolikuma IV nodaļā Tehniskās specifikācija 24.punktā Ir ieviesusies drukas kļūda,  šis punkts tiek precizēts 

un tas tiek izteikts sekojošā redakcijā: 

 Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām 

un jābūt sertificētiem. Ja tehniskajos projektos: 

              SIA „SKA projekti” izstrādātais tehniskais projekts – „Šķeltovas ciema ielu, gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija” :  

             SIA „SKA projekti” izstrādātais tehniskais projekts – „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija” :  

              SIA „Elektroserviss Preiļi” izstrādātais tehniskais projekts – „Satiskmes drošības uzlabojumi Alejas ielā Aglonā”  

             AS „Ceļuprojekts” izstrādātais tehniskais projekts – „Rekonstrukcijas būvprojekts tiltam pār Dubnu pašvaldības ceļā G-33 

Sakova –Akmeneica 0,208 kilometrā” :  

 tehniskajās specifikācijas ir norādīts materiāls ar konkrētu standartu, Pretendents var iesniegt 

materiāla ekvivalentu. 

 

 

Precizējums: 

Konkursa nolikums 1.formā 4. punktā  ir labojams no „120 dienas” uz „90 dienas”  un šī forma ir 

iesniedzama šādā redakcijā  

AIZPILDA PRETENDENTS UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS  

                                                 1. FORMA 

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU KONKURSĀ 

Pretendents      _________________________________________________________ personā 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1 piesakās piedalīties atklātā konkursā “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā”,  

 



______________________________________________________________________________ 

(iepirkuma daļas nosaukums)   

 

2 apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības;  
3 apņemas līguma izpildes tiesību  piešķiršanas gadījumā  parakstīt būvdarbu izpildes līgumu šī  
konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un izpildīt visus līguma nosacījumus; 
4 atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas, skaitot no piedāvājumu 
atvēršanas dienas; bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma 
noslēgšanai. 
 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas 
dokumentiem, Piedāvājuma nodrošinājuma, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

Pretendenta nosaukums: 

Adrese: 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 
amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 

Datums 

 

 

 


