
Jautājums: 

 

Nolikuma 11.2.1. apakšpunktā noteiktas Pretendenta kvalifikācijas prasības, kur 

noteikts, ka Pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā ir jābūt pieredzei 2 ielu vai ceļu ar 

asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumos, kur katra 

līguma ietvaros veikti 2 divi tādu pašu prasību līgumi, līdz ar to tiek prasīta neatbilstoša 

pieredze, jo jābūt izpildītiem līgumiem, kuru ietvaros noslēgti vēl divi līgumi.  

 

Atbilde: 

 

Nolikuma 11.2.1. apakšpunktā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda atsevišķu teikuma 

daļu uzrakstot divas reizes, līdz ar to precizējam Nolikuma 11.2.1. apakšpunktu:    

 

“11.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2012.gada līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze ielu vai ceļu ar asfaltbetona segumu 

pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā,  – tas ir sekmīgi 

izpildījis (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 2 (divus) ielu vai ceļu ar 

asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus, 

kur katra līguma ietvaros ir veikta asfaltbetona ieklāšana ar būvniecības darbu 

apjomu ne mazāku kā 4000m2 (četri tūkstoši kvadrātmetri).”  

 

Jautājums: 

 

Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz galveno būvizstrādājumu uzskaitījums un šo 

dokumentu kvalitāti apliecinoši dokumenti. Šajā materiālu tabulā ir jau 

norādīti  galvenie materiāli, līdz ar to lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka dokumenti ir 

jāiesniedz jau par norādītajiem materiāliem un citi materiāli nav jāpievieno. 

 

Atbilde: 

 

Apliecinām, ka sagatavojot tehnisko piedāvājumu, jāiesniedz galveno 

būvizstrādājumu uzskaitījums un norādītie dokumenti atbilstoši nolikuma 8.pielikuma 

1.1.3. apakšpunktā, t.sk. tabulā,  norādītajam. Citi materiāli var tikt norādīti, bet to 

norādīšana nav obligāta. 

 

Jautājums: 

 

Iepirkuma Līguma projekta 3.2.2. apakšpunktā noteikts, ka jāiesniedz ir ūdensapgādes 

un kanalizācijas būvdarbu vadītāja saistību raksts un elektroietaišu izbūves darbu 

vadītāja saistību raksts, kaut arī iepirkumā nav paredzēts piesaistīt minētos 

speciālistus. 

 

 Atbilde:  

 

Ņemot vērā, ka iepirkumā nav paredzēts piesaistīt ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadītāju un elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, kā arī to, ka iepirkuma 

nolikumā nav iekļauti minēto darbu apjomi un prasības minēto speciālistu piesaistei 

un profesionālajai kvalifikācijai, labot nolikuma 10.pielikuma “Līguma projekts” 

3.2.2. apakšpunktu, izslēdzot prasību līguma slēgšanas gadījumā iesniegt 



ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja saistību rakstu un elektroietaišu 

izbūves darbu vadītāja saistību rakstu.  

 

Slēdzot līgumu ar iepirkumā izvēlēto pretendentu, Līguma 3.2.2.apakšpunkts tiks 

izteikts šādā redakcijā:  

 

3.2.2. “bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma abpusējas 

parakstīšanas brīža, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā noteiktajā 

kārtībā sagatavots Darbu veikšanas projekts, kā arī visa Darbu uzsākšanai 

nepieciešamā dokumentācija (t.sk., Līguma 6.2.punktā minētās 

apdrošināšanas polises, rīkojums par speciālistu norīkošanu, atbildīgā 

būvdarbu vadītāja saistību raksts, darba drošības koordinatora izglītību 

apliecinošs dokuments, būvdarbu žurnāls), kā arī citi dokumenti, kas 

nepieciešami Pasūtītājam, lai būvvalde varētu veikt būvatļaujā atzīmi par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;” 

 

Jautājums: 

 

Iepazīstoties ar iepirkuma i.d.Nr. MND/2017-16 ‘’Piena ielas pārbūve” Mālpils 

novadā tehnisko specifikāciju un darbu daudzumiem, radās jautājumi par pozīcijām : 

1. Sagatavošanās darbi, pozīcija nr.5 :  

esošo caurteku demontāža, saglabājot un aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni .  

               Cik tālu no būvobjekta atrodas pasūtītāja atbērtne? 

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, pozīcijas Nr.36-40: 

Horizontālais apzīmējums Nr.920; 922; 923; 929. nav norādīts pielietojamais 

materiāls, krāsa vai plastikāts. 

 

Atbilde: 

 

Informējam, ka veikti grozījumi iepirkuma “Piena ielas pārbūve” nolikumā, tai 

skaitā nolikuma tehniskajā specifikācijā – sadaļā “Sagatavošanas darbi” pozīcijā Nr.6. 

– par esošo caurteku demontāžu un sadaļā “Satiksmes organizācijas līdzekļu 

uzstādīšana” pozīcījās no Nr.37. līdz Nr.40. par horizontālo apzīmējumu materiālu 

noasakot plastikātu. 

 

Jautājums: 

Atbilstoši Nolikuma 10.2.1. Tehniskā specifikācija sastāv no darbu apjomiem, kas ir 

nolikuma 2.pielikums, un būvprojekta, kas ir konkursa dokumentu neatņemama 

sastāvdaļa. Nolikuma 2. pielikumā nav iekļauti nepieciešamie darbu apjomi 

meliorācijas sistēmas pārbūvei. Lūdzam papildināt Nolikuma 2. pielikumu ar šiem 

apjomiem. 

Atbilde: 

Veikti grozījumi iepirkuma “Piena ielas pārbūve” nolikumā, papildināts nolikuma 

2.pielikums “Tehniskā specifikācija” ar meliorācijas sistēmas darbu apjomiem. 

 Jautājums: 



Atbilstoši Nolikuma 10.3.1. Līguma izpildes laiks: līdz 2018.gada 31.augustam un 

12.2.4. Izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, atbilstoši nolikuma 

10.3.1.punktā norādītajam termiņam, norādot darbu izpildi pa nedēļām, jāiesniedz un 

ar pasūtītāju jāsaskaņo pirms līguma noslēgšanas. 

Nav informācijas par paredzamo darbu veikšanas uzsākšanas laiku? 

Atbilde: 

Informējam, ka līgums ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu tiks slēgts pēc pretendentu 

piedāvājumu izskatīšanas un izvērtēšanas, līguma slēgšanas laiku iepriekš saskaņojot 

ar pretendentu, kuram piedāvājumu izvērtēšanas rezultātā tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības. Atbilstoši Nolikuma 16.2. punktam, pretendentam līgums jāparaksta 

14 dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas, līdz ar to ir nodrošināta iespēja sagatavot 

un saskaņot būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, kurā būvuzņēmējs norādīs plānoto 

būvdarbu uzsākšanas laiku. 

Jautājums: 

 

Vai ir iespējams saņemt projekta dwg versiju, lai veiktu apjomu pārbaudīšanu?.  

 

Atbilde: 

 

Lai saņemtu projekta dwg versiju, lūdzu rakstī uz e-pastu: agris.bukovskis@malpils.lv 

un minētā versija tiks nosūtīta elektroniski. 
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