
   

     

 

 

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

2013/3 ERAF) 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

1.jautājums:  

1) Nolikuma 14.3. punktā ir noteikts :  

Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: 

14.3.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanās iepirkumā” norāda visas personas, uz kuru iespējām 

savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un 

Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei 

un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu;  

14.3.2. ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 4.pielikuma 

„Kvalifikācija” 2.1. un 2.3.punkta prasībām vai uz apakšuzņēmējiem, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 20.panta ceturtās daļas 

pazīmēm, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām 

tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, 

ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības 

nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju. 

Norādām, ka Publisko iepirkumu likums nosaka: 

20.pants. Apakšuzņēmēju līgumi 

(4) Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, 

kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka, 

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju apvienība, 

nosakot katra dalībnieka atbildību. 

41.pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 



(3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

42.pants. Tehniskās un profesionālās spējas 

(3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 20.; 41. un 42.pantā noteiktajam, pretendentam, ja tas balstās uz citu uzņēmēju iespējām, ir jāpierāda 

pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ,un,  

tikai gadījumā, ja pretendents apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka, tad pretendentam ar šo apakšuzņēmēju, pirms iepirkuma līguma 

slēgšanas ar Pasūtītāju,  ir jāslēdz Sabiedrības līgums! 

Lūdzam veikt grozījumus Nolikuma 14.3.1. un 14.3.2. punktos atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, izsakot tos sekojošā redakcijā: 

14.3.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanās iepirkumā” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas 

kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu 

vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

14.3.2. ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 20.panta ceturtās daļas 

pazīmēm, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar apakšuzņēmējiem ir jānoslēdz 

sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) 

jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot 

reģistrācijas dokumenta kopiju. 

Atbilde: Vēršam uzmanību, ka Nolikuma 14.3.punkts atbilst Publisko iepirkumu likuma 20., 41. un 42.panta prasībām un nav pretrunā ar tām. 

Informējam, ka, nosakot Nolikuma 14.3.punkta prasības, pasūtītājs ir vadījies no Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkta, kas paredz pasūtītāja 

risku maksimālu samazināšanu iepirkumos. 

Papildus informējam, ka par Pasūtītāja izstrādāto Iepirkuma procedūras dokumentāciju pozitīvu atzinumu ir sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojs, 

veicot Iepirkuma procedūras pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" 32.1.punktu. 

Ievērojot minēto, izmaiņu veikšana 14.3.punktā nebūtu pamatota un lietderīga. 

2.jautājums:  

Vai fasādes apdares plātnes paredzētas cementa skaidu, kā projektā, vai metāla kasešu apdare, kā minēts darbu apjomos? Projektā nosauktās Swisspearl 

plātnes ir liela izmēra salīdzinoši ar fasādes vizuālo risinājumu, vai tas jāsaglabā?  

Lūdzu sniegt detalizētu risinājumu plātņu stiprināšanai – cik ir gaisa atstarpe starp apdares plātni un ārsienu un tā stiprināšanas veids? 



Atbilde: Projektā ir paredzēta kasešu apdare – Eternita plāksnes. 

Detalizētos risinājumus un stiprināšanas aprakstu jāpieprasa no firmas – piegādātāja. 

3.jautājums:  

Vai piedāvājumā jāiekļauj pacēlājs darbnīcā, grāmatu pacēlājs bibliotēkā, iebūvējamie skapji viesnīcā un mācību korpusā? 

Atbilde: jā. 

4.jautājums:  

Lūdzam sīkāk aprakstīt akmens masas un keramikas flīžu parametrus I kārtas 1. daļa - ,,Arodskolas l. mācību korpusa rekonstrukcija"  

Atbilde: akmens masa-pilna, 1.šķira, R>=9, ūdens uzsūkšana-0.05%; keramikas flīze – 1.šķira, matēta, R-10. 

5.jautājums:  

 ,,Arodskolas 1. mācību korpusa rekonstrukcija" tāmē 1-6, 8 pozīcijā ,,Cinkota tērauda margas izgatavošana un montāža ( t.sk, statņi 50x50x3mm L-

550; savienotās detaļās d25x2,5mm, L-330mm; nerusēj. tērauda rokturis d50x2,smm) - 103,00 m" .Vai šis apjoms attiecināms tikai uz pandusu PN-I, 

vai pozīcijā uzrādīts elementu kopgarums? Lūdzam precizēt šo apjomu! 

Atbilde: lūdzam skatīt precizētos 30.08.2013. būvdarbu apjomus (lokālā tāme 1-6, pozīcijas 8, 14. 

6.jautājums:Betona grīdu apdare ar epoksīdu – vai paredzēts epoksīda krāsojums, vai seguma lējums? Ja seguma lējums – vai ar dekoratīvām 

pārslām? Kāds ir paredzēts seguma biezums? 

Atbilde: paredzēts betona pakāpienu un laukumiņu epoksīda daudzslāņu pārklājums ar iestrādātām kvarca smiltīm ar R>10. 

7.jautājums:Projektā nav iekļauti jaunizbūvējamo dzelzsbetona kāpņu detalizēti rasējumi (III kārta) un metāla kāpņu nomaināmās margas u.c. 

rasējumi, kas nepieciešami tāmes sastādīšanai. Vai ir iespējams pretendentiem saņemt šos rasējumus? 

Atbilde: lūdzam skatīt BK daļas rasējumus – BK-17, BK-18. 

8.jautājums: III kārta – otrā korpusa (mācību darbnīca) rekonstrukcija – darbu apjomos fasādi paredzēts apstrādāt tikai ar dekoratīvo apmetumu , bet 

fasāžu rasējumos paredzēts daļai ēkas apdarināt ar plāksnēm? Lūdzam precizēt dotos darbu apjomus! 

Atbilde: paredzēts daļu ēkas apdarināt ar plāksnēm. Lūdzam skatīt precizētos 30.08.2013. būvdarbu apjomus (lokālā tāme 1-1, pozīcijas 1.55, 1.56). 

 

30.08.2013. 

 


