
   

     
 

 

„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV 

2013/3 ERAF) 

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

Jautājums: 

 

1. Ievērojot Pasūtītāja sniegtās atbildes uz Pretendentu jautājumiem- t.sk. sākot Nr. 4 (Jautajumi_un_atbildes_02-09-2013RS)  u.c. 

turpmākajās , kurās izvērstā veidā sniegta  standartizēta atbilde uz dažādiem pretendentu jautājumiem par darbu apjomu saraksta neatbilstību ar 

Tehnisko projektu-  

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai 

latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu 

izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, 

t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās 

specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert 

atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas 

sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas 

būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, 

ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo 

aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz 

seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas 

izmaksas. Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem 

konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

    Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu 

no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 

4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis 

atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 



Šī atbilde nekādā veidā nesniedz informāciju par norādīto būtisko neatbilstību starp Darbu apjomiem un Tehnisko projektu novēršanu un 

tādējādi viennozīmīgi ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto par piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem, kas attiecīgi rada būtiskus riskus valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanai, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. 

Lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošas izmaiņas Darbu apjomu sarakstā (tabulās), nodrošinot salīdzināmus un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītus 

pretendentu piedāvājumus: 

1) Ja darbu apjoms tehniskajā projektā ir ietverts, bet nav ietverts darbu apjomos- lūdzam papildināt un izsniegt (publicēt) visiem 

pretendentiem vienādus darbu apjomus sarakstus ar veiktajām korekcijām – 

2) Ja būvdarbu apjomi atšķiras Darbu apjomu sarakstā un tehniskajā projektā, lūdzam papildināt un izsniegt (publicēt) visiem pretendentiem 

vienādus darbu apjomus sarakstus ar veiktajām korekcijām – ja tādas ir nepieciešamas (to izvērtē un nosaka pasūtītājs, izvērtējot konkrēto 

pretendenta jautājumu) 

T.sk. – no jautājumiem atbildēm Nr.4 ir nepieciešami precizējumi  - Informācijas centra (IT centra) jaunbūve - jautājumi Nr. 13; 23; 24,  

Viesnīcas (kadastra Nr.05000052801002) rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumi (no 1st. Līdz 5.st)- jautājumi 1.,2., 3. un 4.; Mācību iestāžu 

darbnīcas (kadastra Nr.05000052801003) rekonstrukcija un jaunbūve - jautājumi – 6., 11., 12 līdz 17., 19.  no jautājumiem atbildēm 

Jautajumi_un_atbildes_03-09-2013AS - jautājums Nr.7-9; no Jautajumi_un_atbildes_03-09-2013DT – jautājums Nr.2, Nr.9 – kā arī visos citos 

jautājumos –atbildes kur norādīts, ka skatīt kādu no projekta daļām/rasējumiem, taču nav veiktas nepieciešamās izmaiņas Darbu apjomu sarakstā.  

Šobrīd dotā lokālā tāme - „Dažādi darbi”, kur teorētiski būtu iekļaujami dažādi šādi darbu (nav citos apjomos, ir projektā vai ir savstarpēja 

neatbilstība), ir pilnīgā pretrunā ar pasūtītāja atbildēs norādīto, ka  tas var būt pretendenta izslēgšanas iemesls.... ir to grozījis kādā no šiem veidiem: 

izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību. Attiecīgi, lai novērstu 

šādu pretrunīgu situāciju veidošanos - lūdzam pasūtītāju veikt visus nepieciešamos grozījumus Darbu apjomu sarakstos un tos publicēt, nodrošinot 

konkursa dokumentācijai un likumdošanai atbilstošus nosacījumus visiem pretendentiem. 

 

Atbilde:  

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantā pirmās daļas 1.un 2.punktam, Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt  iepirkuma 

procedūras atklātumu un piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.  

Savukārt Publisko iepirkuma likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos. 

Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. 

Ņemot vērā minētos atklātības, brīvības, vienlīdzības un taisnīguma principus komisija paskaidro, ka iepirkuma dokumentācija, t.sk. 

specifikācijas un tehniskie projekti vienlīdz brīvi pieejami  visiem pretendentiem vienādā sastāvā un saturā.   

Komisija jau ir vērsusi pretendentu uzmanību atklāta konkursa dokumentācijā iekļautajai norādei, ka Darbu izmaksās jāparedz visu 

nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, 

lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar 

pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas 



citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri 

jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj 

visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu 

ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un 

apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles 

sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai 

produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.   

Tātad  būvuzņēmējam jāparedz darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Ņemot vērā minēto  atklāta  konkursa Nolikuma piezīmi, iepirkumu komisija sagaida no pretendenta kā attiecīgas nozares lietpratēja, 

aizpildītos „Darbu apjoma sarakstus”  un „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām” atbilstoši mājaslapā publicētajam un brīvi pieejamiem 

tehniskajiem projektiem „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un  

„Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87”  

Komisija paskaidro, ka gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp tehniskajiem projektiem un darbu apjomu sarakstiem – noteicošais ir tehniskais 

projekts.  

 Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu 

no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 

4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis 

atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 Līdz ar ko iepirkumu komisija neiesaka izmanot sadaļu „Dažādi darbi” aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu 

apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ” 

 

 

19.09.2013. 

https://www.dropbox.com/sh/0tjp92a0h5sjc1m/S1ELbRXg5u
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6

