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Skaidrojums Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā Rekreācijas un sporta infrastruktūras 

pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

Identifikācijas Nr. VND2010/30-ELFLA 

 

Jautājums. Saņemot informāciju par grozījumiem atklāta konkursa nolikumā, lūdzam apstiprināt, ka 

Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti vienā eksemplārā, sekojošā kārtībā: 

1. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kuru izsniegusi banka (5% apmērā no līguma summas) 

neiesietā veidā; 

Titullapa; 

Satura rādītājs; 

Pretendenta piedāvājuma pieteikums(pielikums Nr.2); 

Pretendentu atlases dokumenti: 

1. Komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas; 

2. Pretendenta būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts(pielikums 

Nr.5) 

3. Vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par pēdējos piecos gados veiktajiem līdzvērtīgiem 

būvdarbiem; 

4. Iesniegts Pretendenta sagatavots saraksts(pielikums Nr.4) par pretendenta veiktajiem un 

uzsāktajiem būvdarbiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc rakstura un apjoma(naudas 

izteiksmē) šim pasūtījumam, par tiem norādot: - objekta nosaukumu un pasūtītāju, - veikto darbu 

apjoms(naudas izteiksmē), - būvdarbu veikšanas attiecīgā objekta izpildes gadu; 

5. Izziņa par valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām, vidējais uz vienu darbinieku 

uzņēmumā pēdējo sešu mēnešu laikā(norādot pa mēnešiem); 

6. Vadītāja parakstīts apakšuzņēmēju saraksts un vienošanās protokoli-gadījumā, ja iepirkuma 

izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot katram apakšuzņēmējam veicamo darbu veidus 

un paredzamās līguma summas; 

7. Apakšuzņēmēju atlases dokumenti(jāiesniedz visi augstākminētie Pretendentu atlases dokumenti, 

par apakšuzņēmējiem); 

Tehniskais piedāvājums: 

1. Pretendenta apliecinājums par to, ka pasūtījuma izpildē tiks izmantoti sertificēti materiāli 

atbilstoši Latvijas kvalitātes prasībām, būvdarbi tiks izpildīti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

prasībām, Latvijā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, kā arī to, ka pretendents ir 

apskatījis objektu, izvērtējis Iepirkuma nolikuma prasības un piedāvātajās izmaksās ir iekļāvis 

pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar objekta būvniecību atbilstoši LBN un pasūtītāja 

prasībām(iesniedz tikai Pretendents); 

2. Garantijas vēstule veiktajiem būvdarbiem un pielietotajiem materiāliem(iesniedz tikai 

Pretendents); 

3. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks(Pielikums Nr.6) 



 
 

Finanšu piedāvājums: 

1. Būvizmaksu aprēķini; 

2. Apliecinājums, ka darbu veikšanai nav nepieciešama un netiks pieprasīta priekšapmaksa(avanss). 

 

Atbilde. 

Apstiprinam, ka Jūsu vēstulē minētais dokumentu uzskaitījums, kas ietverams pretendenta 

piedāvājumā ir atbilstošs Nolikuma prasībām. 

 

Jautājums: Vai pie sadaļas „Pretendentu atlases dokumenti” iesniedzamo izziņu par valsts sociālajām 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sagatavo Pretendents un Apakšuzņēmējs? 

 

Atbilde. 

Apstiprinam, ka pie sadaļas „Pretendentu atlases dokumenti” iesniedzamo izziņu par valsts sociālajām 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām sagatavo Pretendents un Apakšuzņēmējs. 

 

Jautājums.Pēc saņemtajām nolikuma korekcijām un skaidrojumiem par atklātu konkursu, konstatējām, 

ka: 

1. Pēc nolikuma korekcijām Pretendentam ir jāiesniedz sadaļā „Finanšu piedāvājums” 

Būvizmaksu aprēķini, saskaņā ar darbu apjomiem un Pretendenta piedāvātajām izmaksām 

Pasūtītāja Iepirkuma materiālos norādītajā tāmē; 

2. Nolikuma korekcijās jaunajā redakcijā nav norādīts, ka koptāmē jāparedz Pasūtītāja rezerve 

neparedzētajiem darbiem 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas, bet Pasūtītāja norādītajās 

tāmēs ir rezerve; 

3. Pēc saņemtajiem skaidrojumiem 17.12.2010., kur norādīts, ka būvdarbu tāmēs ar apjomiem ir 

ieviesusies drukas kļūda, būvdarbu lokālajā tāmē tiešajās izmaksās nav jāiekļauj darba devēja 

sociālais nodoklis, jo tas ir jāiekļauj kopsavilkuma aprēķinos pa darbu veidiem. 

Lūdzam sniegt skaidrojumu kādas tieši Būvdarbu tāmes Pretendentam ir jāiesniedz vai atbilstoši LBN 

501-06, vai atbilstoši Pasūtītāja norādītājām tāmēm, vai arī norādītajās sākotnējajās tāmēs ir jāveic 

korekcijas, ja jāveic korekcijas lūdzu norādiet kādas, lai nodrošinātu Pretendentu vidū vienlīdzības 

principu. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka Pretendentam būvdarbu tāmes ir jāiesniedz atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 501-

06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām, neiekļaujot piedāvājumā Pasūtītāja tāmēs norādīto 

pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem. 

 

Jautājums. Pēc saņemtajām nolikuma korekcijām un skaidrojumiem par atklātu konkursu, Pretendents 

uzdeva  papildus jautājumus, ar lūgumu skaidrot nolikuma korekcijas, ņemot vērā to, ka nolikuma 

korekcijas un ar to saistītās neskaidrības ir saistītas ar piedāvājuma nodrošinājumu, ko izsniedz 

Latvijas Republikā reģistrēta banka, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, jo banka 

nevar veikt grozījumus piedāvājuma nodrošinājumā, kā arī sagatavot piedāvājuma nodrošinājumu 

atbilstoši augstākminētā konkursa nolikuma korekcijām tik īsā laika periodā. 

 

Atbilde. 

 

Paziņojam, ka Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 18.01.2011. plkst. 10.00.  

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis              


