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Skaidrojumi Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas
ciemā”
Identifikācijas Nr. VND2010/31-ERAF

Jautājums. Kāda PVN likme jāpiemēro iesniedzot piedāvājumu, ja zināms, ka PVN likme –
(22%) stāsies spēkā ar 2011.gada 1.janvāri, kā arī ņemot vērā to, ka nolikuma punkts 4.3.
nosaka, ka būvdarbu uzsākšana tiek paredzēta 01.03.2011. un objekta nodošana ekspluatācijā
paredzēta 03.10.2011.?
Atbilde.
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu jāpiemēro tāda PVN likme, kas uz piedāvājuma
iesniegšnas brīdi ir noteikta likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.
Vienlaicīgi norādam, ka Nolikuma 13.8. punkts paredz, ka vērtējot finanšu piedāvājumu,
iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa, tādējādi
Pretendentam piedāvājumā piemērotai PVN likmei nav izšķiroša nozīme konkursa uzvarētāja
noteikšanā.
Jautājums. Rasējumā „ARTĒZISKĀSS AKAS TEHNOLOĢIJA” apvalkcaurules diametrs
norādīts 168x12. Vai tiešām Pasūtītājs ir paredzējis cauruļu sieniņas biezumu 12 mm?
Atbilde.
Rasējumā ŪKT-027 „Artēziskās akas tehnoloģija” apzīmējumos ieviesusies drukas kļūda –
apvalkcaurules diametrs paredzēts nerūsējošā tērauda caurule DN 168x2 mm.
Jautājums. Artēziskās akas aprīkojumā nav norādīts apvalkcaurules materiāls (nerūsējošais
tērauds, melnais metāls u.c.) Lūdzu precizēt materiālu.
Atbilde.
Apvalkcaurule tiek paredzēta no nerūsējošā tērauda.
Jautājums. Kādu filtru ir paredzēts uzstādīt artēziskai akai?

Atbilde.
Skatīt paskaidrojuma rakstā un rasējumā ŪKT-027 dotās piezīmes „Artēziskā urbuma precīzi
parametri, t.sk. sūknis, urbuma dziļums cauruļvada diametrs, u.c., kā arī priekšizpētes darbi ir
potenciālā licenzētā urbuma ierīkotāja kompetence”.
Jautājums. Lūdzam sniegt likvidējamā urbuma dziļumu un apvalkcaurules diametru, lai
precīzi būtu iespējams veikt finanšu aprēķinu paredzētājam darbam.
Atbilde.
Likvidējamajam dziļurbumam paredzēt 67 metru tamponāžu. Likvidējamā dziļurbuma
apvalkcaurules diametrs precizējams pie dziļurbuma tamponēšanas darbu sākuma.
Jautājums. Pie kanalizācijas tīklu izbūves projekta ir uzrādīta ELT sadaļa, kura nesatur
nekādu informāciju. Lūdzam precizēt, vai projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt
elektroapgādes tīklus?
Atbilde.
Projekta elektrības sadaļā plānos ir norādītas pieslēgumu vietas, darbu apjomos – materiālu un
darbu apjomi.
Jautājums. Konkursa nolikuma 9.3.1. punktā konstatējām, ka Pretendentam pēdējo trīs
(2007.,2008., un 2009.gads) gadu laikā ir sekmīgi jābūt pabeigušam vismaz:
a) 3 (trīs) ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves (paplašināšana un / vai
rekonstrukcija) būvdarbu līgumu realizāciju, kur katra atsevišķa būvdarbu līguma
ietvaros tīklu kopējais garums ir bijis vismaz 2000 (divi tūkstoši) metru.
b) 3 (trīs) būvdarbu līgumu realizāciju, kas realizēti saskaņā ar FIDIC vai analogu
līguma noteikumu palīdzību, un kur būvdarbi veikti saskaņā ar Pasūtītāja
izstrādātu tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju.
c) vienas ūdens attīrīšanas iekārtas izbūvi ar jaudu vismaz 100m³ diennaktī.
Tāpat saskaņā ar konkursa nolikuma 9.3.2. punktu - Pretendents var nodrošināt šādus
galvenos speciālistus:
9.3.2.1 būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo trīs (2007., 2008., un 2009. gads) gadu laikā kā
būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz:
a. 3 (trīs) ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves (paplašināšana un / vai
rekonstrukcija) būvdarbu līgumu realizāciju, kur katra atsevišķa būvdarbu
līguma ietvaros tīklu kopējais garums ir bijis vismaz 1500 (viens tūkstotis pieci
simti) metru.
b. vienas ūdens attīrīšanas iekārtas izbūvi ar jaudu vismaz 100m³ diennaktī.
projekta vadītāju, kurš pēdējo trīs (2007., 2008., un 2009. gads) gadu laikā ir
vadījis vismaz:
a. 3 (triju) ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves (paplašināšana un /
vai rekonstrukcija) būvobjektu realizāciju, kuri realizēti saskaņā ar FIDIC vai
analogu līguma noteikumu palīdzību, un kur būvdarbi veikti saskaņā ar
Pasūtītāja izstrādātu tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju.
b. vienas ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi ar jaudu vismaz 100 m³ diennaktī.
Savukārt konkursa nolikuma 9.3.3. punkts – Pieredze (gan pretendenta, gan ekspertu)
ir jāapliecina pievienojot pasūtītāju atsauksmes par pēdējos trīs gados veiktiem līdzvērtīgiem
būvdarbiem.
Norādām, ka Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1. punkts nosaka, ka
piegādātājs savas tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbi raksturam, kvantitātei
9.3.2.2.

un svarīguma pakāpei var apliecināt, iesniedzot informāciju par veiktajiem būvdarbiem par
iepriekšējo piecu gadu periodu.
Atbilde.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL) 42. panta otrās daļas 1. punkta
regulējumam Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai
pakalpojuma raksturam, kvantitātei un svarīguma pakāpei var apliecināt ar informāciju par
veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi ne
vairāk kā piecos iepriekšējos gados, nevis kā Jūs norādāt, ka Piegādātājam jāiesniedz
informāciju par veiktajiem būvdarbiem obligāti par iepriekšējiem pieciem gadiem. Tādējādi
atbilstoši PIL 37.panta 2. daļai Pasūtītājam ir tiesības noteikt minimālo atbilstības līmeni PIL
41. un 42.pantā minētajām prasībām, proti, minētājos Nolikuma punktos prasības ir
attiecināmas uz pēdējiem trīs gadiem.
Vienlaicīgi izskaidrojam, ja Pretendents apliecinās savu pieredzi pievienojot pasūtītāju
atsauksmes par ilgāku periodu, t.i., pēdējos piecos gados veiktiem līdzvērtīgiem būvdarbiem,
tas netiks uzskatīts par būtisku Nolikuma 9.3.3. punkta prasību pārkāpumu, lai izslēgtu
pretendentu no turpmākās dalības konkursā, jo Iepirkumu komisija, vērtējot piedāvājumu,
vērsīs uzmanību uz pēdējos trīs gados Pretendenta veiktiem līdzvērtīgiem būvdarbiem.
Jautājums. Konkursa nolikuma 9.3.5. punkts – Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt
apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz
Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta
tehniskajām un profesionālajām spējām.
Jautājums – ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja finansiālo stāvokli, lai atbilstu
Nolikuma 9.2.1. punkta prasībām, tad Pretendenta un apakšuzņēmēja kopējais finanšu
vidējais apgrozījums par 2007., 2008., 2009. gadu summējas?
Atbilde.
Pretendenta un apakšuzņēmēja kopējais finanšu vidējais apgrozījums par 2007., 2008.,
2009.gadu nesummējas. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājumā gatavojas balstīties uz
apakšuzņēmēju saimniecisko un finansiālo stāvokli, tad apakšuzņēmēju saimnieciskam un
finansiālam stāvoklim jāatbilst Nolikuma 9.2.1. punkta prasībām, proti, Apakšuzņēmēja gada
kopējais finanšu vidējais apgrozījums par 2007., 2008., un 2009. gadu ir vismaz 1.6 mlj.
(viens miljons seši simti tūkstoši latu) LVL un gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums
attiecībā uz būvdarbiem šajā pašā periodā ir vismaz 1 mlj. ( viens miljons latu) LVL.
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