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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. Iepirkumu uzraudzības birojā 2010.gada 2.decembrī ir iesniegta sūdzība par 

iepirkumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada 

Vārves pagasta Ventavas ciemā” Identifikācijas Nr. VND2010/31-ERAF, sūdzības 

izskatīšanas termiņš ir 2010.gada 27.decembris. 

Augstāk minētās iepirkuma procedūras piedāvājumu par būvdarbu veikšanu, Pretendents var 

iesniegt līdz 2010.gada 28.decembrim, lūdzam sniegt skaidrojumu vai netiks pagarināts 

piedāvājuma iesniegšanas termiņš? 

Atbilde. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.14.00. 

 

Jautājums. Konkursa nolikuma punkts 7.1. nosaka, ka Pretendentam piedāvājuma 

nodrošinājums ir jāiesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Vēlamies precizēt, vai minētie 

dokumenti nolikumā punktā 6.3.1. ir jāiesniedz atsevišķi arī katrai iepirkuma daļai? 

 

Atbilde. 

Apstiprinam, ka Pretendentam Nolikuma 6.3.1. punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz katrai 

iepirkuma daļai atsevišķi atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. 

Jautājums. Vēršam Jūsu uzmanību, ka pie kanalizācijas tīklu izbūves projekta ir uzrādīta ELT 

sadaļa, kura nesatur nekādu informāciju – ELT mape ir tukša. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka publicējot informāciju mūsu mājas lapā ir notikusi tehniska kļūme, proti, pie 

sadaļas KANALIZĀCIJA ELT mape ir palikusi tukša. Minētā kļūda tiks labota un ELT mapē 

tiks iekļauta tajā paredzētā informācija – DWG formāta fails „Ventava_ELT_END.dwg.” 
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Jautājums. Vai nolikuma 13.6. punktā ar ISO 18000 ir domāts standarts: LVS ISO/IEC 18000 

„Informāciajs tehnoloģija. Radioidnetifikācijas vienumu pārvaldībai. 6.daļa: Parametri 

radiosaskarnes sakariem frekvencēs no 860 MHz līdz 960 MHz”, vai arī OHSAS 18001: 2007 

„Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības”?  

 

 

Atbilde. 

Paskaidrojam, ka Nolikuma 13.6. punktā ar ISO 18000 standartu  ir domāts ISO 18000 

standarts -  arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Arodveselības un darba 

drošības pārvaldības sistēmas (OHSMS), kas ir paredzētas, lai radītu drošākus darba apstākļus 

darba vietā. 

 

 

Jautājums. Nolikuma 1. punktā kā Pasūtītājs minēta Ventspils novada pašvaldība, bet D1 

pielikumā Ventspils novada dome. Lūdzam precizēt pasūtītāju. 

 

 

Atbilde. 

Nolikumā ir ieviesusies drukas kļūda. Nolikums ir labots.  

Pasūtītājs ir Ventspils novada pašvaldība, tādējādi pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

un citus ar dalību iepirkumā saistītos dokumentus ir jāadresē Ventspils novada pašvaldībai. 

 

 

Jautājums. Vai ir jāiesniedz nolikuma 10.3.6. b) apakšpunktā un 10.3.7. punktā prasītie 

projekta vadītāja izglītības dokumenti, CV un pieejamības apliecinājums saskāņā ar 

noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei, ja prasībās attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām, Nolikuma 9.3.2. punktā (jaunā redakcijā) minēts 

tikai atbildīgais būvdarbu vadītājs? 

 

 

Atbilde. 

Nolikumā ir ieviesusies drukas kļūda. Nolikums ir labots.  

Nolikuma jaunajā redakcijā 10.3.6. un 10.3.7. punktā prasības atiecībā uz projekta vadītāju ir 

izslēgtas. 

 

Jautājums. Nolikuma jaunajā redakcijā 8. punkta apakšpunktos ir veikts sīkāks Nosacījumu 

Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā uzskaitījums. Vai tas neitekmē Nolikuma 10.2.3. 

punktā noteikto Pretendenta apliecinājumā uzrādāmo informāciju? 

 

 

Atbilde. 

Nolikumā ir ieviesusies drukas kļūda. Nolikums ir labots. 

Nolikuma jaunajā redakcijā 10.2.3. punkts ir labots atbilstoši Nolikuma 8.punkta prasībām. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     M. Dadzis 


