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Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes 

ciemā projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” ietvaros” 

Identifikācijas Nr. VND2012/28- ERAF 

 

Jautājums

 
 

Atbilde. 

Plānotais būvdarbu uzsākšanas datums varētu būt 06.08.2012., tomēr Iepirkuma 

komisija vērš Pretendentu uzmanību uz to, ka norādītais būvdarbu uzsākšanas datums 

varētu mainīties, līdz ar ko, Pretendentiem, sagatavojot būvdarbu laika grafiku un 

naudas plūsmas grafiku, vēlams norādīt grafika sadalījumu pa nedēļām, nenorādot 

konkrētu mēnesi un datumu.  

 

Jautājums. 

 
 

Atbilde. 

Nolikuma 7.1.7. punkts un 9.2.2. punkts nosaka, ka Pretendentam ir jāiesniedz 

vienošanos par līguma izpildes nodrošinājumu un vienošanās par garantijas laika 

apdrošināšanas izsniegšanu, ko izsniegusi banka. Arī Nolikuma pielikumā D10 esošajās 

veidnēs tiek prasīts iesniegt vienošanos par līguma izpildes nodrošinājumu un par 

garantijas laika apdrošināšanas izsniegšanu ar banku, tādējādi apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtās vienošanās tiks atzītas par neatbilstošām Konkursa nolikuma 

prasībām. 

 



Jautājums. 

Atbilde. 

Konkursa nolikumā 7.1.7. punktā norādīties dokumenti jāiesniedz tikai Pretendentam, bet 

gadījumā, ja Pretendents ir personu grupa, tad vienošanās ir jābūt adresētai personu grupai. 

 

Jautājums. 

 
 

Atbilde. 

Nolikuma 9.3.3. punktā ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, proti, būvkomersanta reģistra 

izdrukas pieprasījuma mērķis ir apliecināt Konkursa nolikuma 8.2.1. punktā prasīto 

Pretendenta gada kopējo vidējo finanšu apgrozījums būvniecībā.  

  

Jautājums. 

 

 
 

Atbilde. 

 Atbilstoši Konkursa nolikuma 9.3.5. punkta prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz 

auditēts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par 2009. 

2010.gadu un 2011.gadu, kā arī apliecinājumu par pozitīvu pamatkapitālu.  

Tādējādi Konkursa nolikuma 9.3.5. punktā ir uzskaitīti visi dokumeti, kurus 

Pretendentam nepieciešms iesniegt. 



Jautājums. 

 
Atbilde. 

Informējam, ka par pamatu finanšu piedāvājuma sagatavošanā ir jāņem tehniskā projektā 

esošos darba apjomus un tehniskās specifikācijas. Finanšu piedāvājumam un tajā iekļautām 

tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktām 

prasībām. 

 

Jautājums. 

 
Atbilde. 

Tā kā asfalta seguma atjaunošana Dokupes ciema ielām nav paredzēta uzreiz pēc 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, ceļu izbraukšanai paredzēts pagaidu grants 

šķembu maisījuma segums. Tādējādi Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, par pamatu 

jāņem darba apjomos un specifikācijās norādītie darbi nevis paskaidrojuma raksts. 

 

Jautājums. 

 
Atbilde. 

Ūdenstorņa virsmas tīrīšana un krāsošana - 104 m2. 

ŪAS stacijas vējdēļu krāsošana - 9m2. 

 

Jautājums. 

 
Atbilde. 

Esošā asfalta seguma demontāža un aizvešana uz atbērtni -  4100m2. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis 


