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Pasūtītājs sniedz atbildes uz 2012.gada 08.novembrī saņemtajiem ieinteresētā piegādātāja 

jautājumiem iepirkuma Nr.UN/2012/02/KF: 

 

1. Lūdzam noteikt būvuzraudzības līguma veikšanai nepieciešamās minimālās cilvēkdienas 

galvenajam speciālistam – būvuzraugam (ņemot vērā to, ka nolikumam pievienots ieguldījumu 

izmaksu līgums (Speciālie noteikumi)) vai pretējā gadījumā lūdzam piemērot gabaldarba līgumu 

ieguldījumu izmaksu vietā. 

2. Vai prasība attiecībā uz pretendenta un būvuzrauga iepriekšējo pieredzi nolikuma punktos 

9.3.1.a un 9.3.2.a attiecībā par trīs kanalizācijas sūkņu staciju jaudu ne mazāku kā 20 m³/h ir 

attiecināma par visām trim sūkņu stacijām kopā vai katrai atsevišķi jāatbilst ne mazāk kā 20 

m³/h? 

3. Vai bez galvenā speciālista – būvuzrauga līguma izpildē ir plānots piesaistīt vēl citas jomas 

speciālistus – piemēram, ceļu būvuzraugu, elektroietaišu izbūves būvuzraugu u.c.? 

Atbilde uz 1. jautājumu: 

Saskaņā ar nolikuma 4.3.punktu pakalpojuma sniegšanas termiņš – līdz būvdarbu pabeigšanai un 

nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 21 mēnesis no Apvienotā 

projektēšanas un būvdarbu līguma „Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana Ugālē” spēkā 

stāšanās dienas. 

Atbilde uz 2. jautājumu: 

Uz trīs sūkņu stacijām kopā. 

Atbilde uz 3. jautājumu: 

Jā. Atbilstoši iepirkuma nolikumam iepirkuma priekšmets ir „būvuzraudzība atbilstoši 

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības 

darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un 

inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC Dzeltenā grāmata) nosacījumiem 

notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšanai Ugālē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A 

pielikums)”. Attiecīgi Tehniskajā specifikācijā ir norādīts: „Būvuzraudzības pakalpojumi šī 

līguma ietvaros paredz projektēšanas, būvdarbu un objektu nodošanas - pieņemšanas procesu 

inženiertehnisko uzraudzību, „Inženiera” pienākumu izpildi atbilstoši FIDIC Dzeltenajai grāmatai 

un būvuzrauga pienākumu izpildi LR Būvniecības likuma izpratnē”. Papildus vēlamies norādīt, 

ka konkursa nolikumā ir norādītas prasības ekspertam – būvuzraugam, taču, lai nodrošinātu 

iepirkuma priekšmeta izpildi saskaņā ar iepirkuma līguma un tehniskās specifikācijas prasībām, 

pretendents var piesaistīt citus ekspertus, turklāt pretendents ir tiesīgs tos atspoguļot savā 

piedāvājumā iepirkuma konkursā (piemēram, iekļaujot CV un citus dokumentus).. 

 

 


