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Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Būvuzraudzība ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Vārves 

pagasta Vārves ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves 

ciemā” 1.kārta - Prioritārā investīciju programma”, ietvaros”” 

Identifikācijas Nr. VND2011/2 ERAF 

 

Jautājums. Nolikumu 17.punkta „Pretendentu atlases kritēriji” 4.apakšpunktā ietverta 

sekojoša prasība: „Atbildīgajam būvuzraugam un būvuzrauga vietniekam (ja tāds tiek 

piesaistīts) jābūt sertifikātam elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas būvdarbu 

un ceļu būvuzraudzības jomā, un vismaz triju gadu pieredzei būvuzraudzības darbu 

veikšanā”. Lūdzam precizēt, vai visi prasīties seritfikāti (elektroapgādes, ūdensapgādes, 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu un ceļu būvuzraudzībā) ir nepieciešami vienam speciālistam? 

Vai pretendents drīkst piesaistīt vairākus būvuzraugus, no kuriem katram ir kāds no prasītiem 

sertifikātiem, nodrošinot, ka visiem speciālistiem kopā ir visi prasītie sertifikāti? Lūdzam arī 

precizēt, kādi sertifikāti ir nepieciešami būvuzraugam un kādi būvuzrauga vietniekiem (ja 

tāds tiek piesaistīts)? 

 

Atbilde. 

Apstiprinam, ka Iepirkuma instrukcijas 17.punktā noteikto prasību, ka atbildīgajam 

būvuzraugam un būvuzrauga vietniekam (ja tāds tiek piesaistīts) jābūt sertifikātam 

elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas būvdarbu un ceļu būvuzraudzības jomā, 

un vismaz triju gadu pieredzei būvuzraudzības darbu veikšanā, var izpildīt piedāvājot 

ekspertus, kuriem katrā no prasītām būvuzraudzības jomām ir atbilstošs sertifikāts un kuri 

kopumā atbilst Iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.  

Vienlaicīgi paskaidrojam, ka minētā prasība ir jāskata kopsakarā ar Iepirkuma instrukcijas 

18.punkta „Lai pretendents piedalītos iepirkumā, jāiesniedz atzīmētie dokumenti ” prasībām, 

kurās ir paredzēta vairāku objektā plānoto atbildīgo būvuzraugu būvprakses sertifikātu 

iesniegšana, tādējadi pieļaujot, ka Pretendents savā piedāvājumā var piedāvāt ekspertus, 

kuriem katrā no prasītām būvuzraudzības jomām ir atbilstošs sertifikāts. 

 



Jautājums. Lūdzam precizēt, vai Nolikuma 1.pielikuma „Pretendenta pieteikums” 3.punkta 

2.teikumā „Mēs piedāvājam veikt būvdarbus minētajā objektā saskaņā ar iepirkuma 

instrukcijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.,” ir domāti 

„būvdarbi” vai „būvuzraudzības darbi”? 

 

Atbilde. 

Nolikuma 1. pielikumā  „Pretendenta pieteikums” 3.punkta 2.teikumā ir ieviesusies drukas 

kļūda, proti, vārda „būvdarbi”vietā ir jābūt vārdiem „būvuzraudzības darbi”. 

 

Jautājums. Lai precīzāk aprēķinātu piedāvājuma kopējo cenu, kas ir atkarīga no līguma 

izpildes ilguma, lūdzam sniegt informāciju par plānoto būvdarbu uzsākšanas laiku. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks ir 2011.gada 1.marts. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis 


