
 
 
Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta  id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 ” 
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” 
 
Būvdarbu iepirkums ”Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” ID.Nr. BŪ 2019/1/KF 
 
Veikto izmaiņu un papildinājumu apkopojums atbilstoši  iepirkumu uzraugošās iestādes 

CFLA saņemtajam atzinumam un ieteikumiem un precizējumiem par iepirkuma 

procedūru:   

1. Nolikuma p.3.7  Jauna redakcija:  

3.7 Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 
septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu 
informāciju sniedz iespējami īsā laikā bet ne vēlāk, kā piecu darba dienu laikā no 
papildus informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Jebkāda papildus informāciju 
Pasūtītājs sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 
 

2. Nolikuma p.4.4   papildināts ar tekstu   

Papildus skaidrojums kārtībai,  kādā notiks atteikšanās no  projekta daļu realizācijas, ja 
būs tāda nepieciešamība finanšu trūkuma dēļ:  
 
Tā kā atbilstoši iepirkuma noteikumiem  uz katru Loti atsevišķi, vai daļu no apjoma (uz 
vairākām, bet ne visām Lotēm) vai apjomu kopumā var pieteikties neierobežots 
pretendentu skaits, tad pastāv iespēja, ka iepirkuma rezultātā, katru Loti atsevišķi 
realizēs cits pretendents.  Tādējādi pretendentiem jāsniedz piedāvājums katrai Lotei, kā 
atsevišķi realizējamam darbu apjomam neatkarīgi no tā vai kāda no Lotēm tiks realizēt  
vai nē. Līgumi par realizāciju var tikt slēgti par katru Loti ar citu pretendentu.  
 
 Ja kādā no Lotēm būs ietaupījums attiecībā pret plānoto un/vai Pasūtītājam pieejamo 
finansējumu, tad šis ietaupījums var tikt paredzēts citu Lotu realizācijai. Pasūtītājam ir 
vienlīdz svarīga katras Lotes realizācija lai sasniegtu projekta realizācijas mērķus. 
Būtiskākā  ir kopējā finansējuma atbilstība Pasūtītāja finašu iespējām.  
 
Lai izslēgtu iespēju pretendentiem manipulēt ar cenām Pasūtītājam it kā svarīgāko Lotu 
sadārdzināšanai,  tādejādi mākslīgi palielinot cenu un liedzot Pasūtītājam iespēju realizēt 
projektu pilnā apjomā  pieejamā finansējuma apmērā Pasūtītājs saglabā tiesības 
atteikties no jeb kuras Lotes  vai tās daļas realizācijas, ja tiek pārsniegts kopējais 
Pasūtītājam pieejamā finansējuma apjoms, kurš norādīts šī  nolikuma  p4.4.  
 
Lotes un to daļas:  
a. 2. līdz 5. Lotēm atsevišķas daļas netiek izdalītas un  vai nu  konkrētā Lote 
atbilstoši iepirkumam tiks realizēta vai arī līguma slēgšana par konkrēto Lotes apjomu 
nenotiks un iepirkums konkrētajā Lotē tiks pārtraukts.   
b. Papildus darba apjoma samazinājums iespējams 1. lotē atsakoties no Lauku 
ielas apjoma projektā(atsevišķi izdalīts iepirkumu veidnēs lapa  - Lauku_lote1_2). Bet 
šāda samazinājuma lietderība tiks izvērtēta kopējā pieejamā  finansējuma un projekta 
realizācijas  kontekstā.  Ja šāds ietaupījums Pasūtītājam neatstās iespēju par Lauku ielu 
veikt papildus jaunu iepirkumu pieejamo finanšu resursu apjomā, tad šāda iespēja 
samazinājuma netiks izskatīta. Savukārt, ja Pasūtītājs izlems atteikties no 1.Lotes Lauku 
ielas daļas, tad finanšu piedāvājumu  izvērtējums visiem atbilstošajiem pretendentiem, 
kuri būs iesnieguši piedāvājumu 1. Lotē tiks vērtēts bez Lauku ielas apjoma.  

 

3. Nolikuma P6.1.1 un 6.1.2 un 6.3.8. – Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš  
un tas atbilstoši precizēts nolikumā.  
 



 
 

Norādīts jaunais piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada  21. marts.  Plkst. 
11:00. 
 

4. Precizēts  nolikuma p.6.3.8  - Atteikšanās no nolikuma  prasības noradīt personas 
kodu uz ārējās aploksnes gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz privātpersona.  
 

5. Papildināts nolikuma p.7.1. ar  tekstu:  
Pretendentam piedāvājumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments, kurš 
apliecina, ka apdrošināšanas polise stājusies spēkā, ja Pretendents  piedāvājuma 
nodrošināšanai izvēlējies apdrošināšanas sabiedrību vai ārvalsts apdrošināšanas 
filiāli.  
 

6. Nolikuma punktam P8.15 jauna redakcija  
 

8.15 Gadījumā ja uz Pretendentu (tā personālu vai apakšuzņēmēju) atbilstoši p8.14 ir 
attiecināmi p 8.14. minētie nosacījumi, bet tie pēc Pretendenta domām neietekmē līguma 
izpildi, tad  pretendentam ir pienākums to norādīt savā piedāvājumā, lai Pasūtītājs varētu 
veikt atbilstošu padziļinātu izvērtēšanu par to, ka pretendentam noteiktās sankcijas 
neietekmē līguma izpildi.  Gadījumā ja Pretendents to nebūs norādījis piedāvājumā, bet 
veicot pārbaudi tiek konstatēts ka uz Pretendentu ir attiecināmi p8.14 nosacījumi  
Pretendents, var tikt tiks izslēgts no dalības iepirkumā, jo sniedzis piedāvājumā melīgu 
un neatbilstošu  informāciju.  

 
7. 7. Nolikuma punktam p. 9.1.3.  jauna redakcija  

 
9.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 
a. atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā; 
b. ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas 

reglamentētajā jomā. 
 

Ārvalstu speciālistiem  - Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar 
pretendents tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no 
iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs 
atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas 
institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu(vai arī atteikumu 
izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Līgums stāsies spēkā tiklīdz minētie 
speciālisti būs saņēmuši īslaicīgo pakalpojumu sniegšanas atļauju vai citādi 
pierādījuši atbilstību nolikuma prasībām (saņems Latvijā izdotu būvprakses 
sertifikātu) atbilstoši zemāk dotajam IUB precizējumam.  
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana
_20190121.pdf ar zemāk doto precizējumu:  
 

8. Papildināts p 9.2.1. ar tekstu  
 
Atbilstību šī punkta prasībām pretendents pierāda atbilstoši aizpildot piedāvājuma  
sagatavošanas veidni D3. 

 
9. Nolikums 9.2.2. izteikts jaunā redakcijā:  

 
9.2.2. Pretendents ir iesniedzis VID gada pārskatus par pēdējiem trijiem noslēgtajiem 

finanšu gadiem tie VID noteiktā termiņā ir apstiprināti. Minētā prasība attiecināma uz 
pretendentu (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 
personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 
 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana_20190121.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana_20190121.pdf


 
 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs 
gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu un šajā periodā jāatbilst 
izvirzītajām prasībām.  
 
Ārvalstu uzņēmumiem jāsniedz  apraksts un apliecināti pierādījumi, ka gada pārskati 
par pēdējiem trim finanšu gadiem ir sastādīti, pārbaudīti un akceptēti atbilstoši 
konkrētās ārvalsts likumdošanas prasībām.  
 

10. Nolikumā p.9.2.3 precizēta prasība  - operatīvā bilance uz 2019. gada 28. februāri.   
 

 
11. Nolikuma 10.1.1. Izteikts jaunā redakcijā: 
 

10.1.1.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā sākot no 2014. gada 1. janvāra  līdz 
piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam ir veicis un pabeidzis vismaz divus 
būvdarbu līgumus, kuros katrā veikto kanalizācijas(vai lietus kanalizācijas) tīklu 
izbūves darbu apjoms sasniedz Pasūtītāja paredzēto līguma cenu,  kura dota 
punktā 4.4.  

 

12. Nolikuma p10.1.2. , 10.1.3.1. un 10.1.3.2. un 11.3.6.  precizēts(pagarināts) termiņš kurā 

sasniedzama atbilstība  nolikuma noteiktajai minimālai  būvprakses un Pretendenta pieredzei 

un proti –  “ …..  pēdējo piecu gadu laikā sākot no 2014. gada 1. janvāra  līdz piedāvājuma 

iesniegšanas beigu datumam”  

13. Paredzamais  būvdarbu līgums  izteikts jaunā redakcijā  - jeb precizēta numerācija, veikti 

nelieli papildinājumi.  

14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas veidnē -  D5 pielikums  - CV veidnē precizēts 6. 
punkts:  
 
6. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

(Šī punkta apraksts jeb informācijas sniegšana no Pretendenta puses  CV nav obligāta un 
var tikt nesniegta, jo netiks atsevišķi vērtētā.)   

 
15. Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas veidnē D9 pielikumā  
 
Punktā   - Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti:  

Tabulas trešajā kolona papildināta ar precizējošu  piezīmi:  

*  -  aprakstīt, kā tiks pierādīta atbilstība projekta un tehnisko specifikāciju prasībām 

materiāliem, kurus paredzēts izmantot.  

Punktā  - Pretendenta pieejamais Tehniskais nodrošinājums projekta realizācijai:   
 

Tabulas otrā  kolona papildināta ar  precizējošu piezīmi:  

*  -  Jānorāda galvenās tehnikas īpašības, kuras apliecina konkrētās tehniskas atbilstību 
projekta realizācijas vajadzībām. (Piem. – rakšanas dziļums,  Izvedamās grunts apjoms, 
vairogu augstums, platums u.t.t.). 


