
Jautājumi un atbildes par iepirkuma konkursu ĶS 02/2015 KF 
 

1. Jautājums: Nolikuma 9.3.6. punkts nepamatoti ierobežo Pretendenta iespējas nominēt darba 

aizsardzības speciālistu, kuram saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības pildīt darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus. Lūdzu Jūs grozīt nolikuma 9.3.6. punktu un izteikt to 

sekojošā redakcijā: „Pretendents spēj nodrošināt darba aizsardzības speciālistu, kurš līguma 

izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas  saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 

25.februāra noteikumiem Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu 

normatīvo aktu noteikumiem un ar pieredzi trīs līdzīga rakstura (par līdzīga rakstura darbiem 

uzskatāmi ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi) un apjoma (pēc 

summas) veiktiem darbiem būvobjektu darba aizsardzības un drošības nodrošināšanā”.   

Atbilde: SIA „Ķeguma Stars” iepirkumu komisija ir grozījusi Nolikuma 9.3.6. punktu, to izsakot 

šādā redakcijā: „Darba aizsardzības koordinatoru, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pildījis darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura (par līdzīga rakstura 

darbiem uzskatāmi ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi) un 

apjoma (pēc summas) darbu līgumā. Pretendenta darba aizsardzības koordinatoram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un viņš ir apguvis 

pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības 

zināšanas būvniecībā vai ieguvis pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības 

jomā vai ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā. 

Ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo darbu veikšanai 

(ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu 

speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, līdz darbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā”.  

 

2. Jautājums: Nolikuma 84 lapā dots Tehniskā piedāvājuma sastāvs, kas jāpievieno piedāvājumam, 

savukārt 85.-88.lp dots Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas  vadlīnijas, kurās arī ir Tehniskā 

piedāvājuma sastāvs. Lūdzam precizēt pēc kura no dokumentiem pretendentam ir jāiesniedz 

tehniskais piedāvājums. 

Atbilde: Tehniskā piedāvājuma sastāvs dublējas, bet pēc Nolikuma 10.3.9. punkta Tehniskā 

piedāvājuma sastāvs ir jāpievieno pie pretendenta kvalifikācijas dokumentiem savukārt 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Skiču 

projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas, kas izriet no Nolikuma 

11.punktā minētā.  

 

3. Lūdzam definēt ūdensvadu un kanalizācijas atzaru skaitu uz dzīvojamām mājām un zemes 

gabaliem plānotajā objektā? 

Atbilde: Ūdensvadu un kanalizācijas atzaru skaitu jāparedz uz apbūvētajiem un neapbūvētajiem 

zemes gabaliem objekta teritorijā, izņemot meža teritoriju. 

 

4. Lūdzam definēt ugunsdzēsības hidrantu skaitu? 

Atbilde: Ugunsdzēsību hidrantu izbūvi jāveic pēc LBN (Latvijas būvnormatīviem). 

 

5. Jautājums: Vai atbilstoši Nolikuma 9.3.9. punktam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmēju 

projektēšanas darbu veikšanai? 

Atbilde: Jā, Pretendents atbilstoši Nolikuma 9.3.9. punktam var piesaistīt apakšuzņēmēju 

projektēšanas darbu veikšanai. Atgādinām, ka arī Pretendentam  vai Personai (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, attiecas arī citi Nolikuma punkti (piem. 

Nolikuma 10.3.10. punkts). 

 

 

 

 


