
           
 
 

Ieinteresētajiem piegādātājiem 
 
SIA „Jūrmalas siltums” 
Reģ. Nr.42803008058 
Slokas iela 55A, Jūrmala, LV–
2015 

Jūrmala, 2015.gada 9.jūnijā 
 
 
Atbildes uz jautājumiem Nr.4 
 
 
Saskaņā ar iepirkuma „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas 
(šķeldas) kurināmo jaunbūve” (iepirkuma Nr. JS.2015/3KF.KM.K) noteikumiem, 
sniedzam atbildes un skaidrojumus Piegādātājam uz uzdotajiem jautājumiem, 
nenorādot Piegādātāju, kurš šos jautājumus ir uzdevis. 
 
 Uzdotais jautājums Atbilde 

1. Iepirkuma procedūras nolikumā 
(pēdējie grozījumi veikti 2015. gada 
27. maija sēdē), 11.7. punktā 
nodefinēti saimnieciski izdevīgākā 
piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, bet 
nolikuma 11.2. punkts nosaka 
piedāvājumu atvēršanas kārtību, kurā 
piedāvājumu iesniegšanas secībā 
paredzēts nosaukt pretendentu, 
piedāvājumu iesniegšanas laiku, 
piedāvājuma cenu, sistēmas 
lietderību, izpildes laiku un 
garantijas laiku. 
Lūdzu precizēt nolikuma 11.2. 
punktu, jo kā vērtēšanas kritēriji 
nolikuma 11.7. punktā norādīti 
sekojoši: 
a. piedāvājuma cena, 
b. lietderība katra katla iekārtai 
(bez dūmgāzu kondensatora) pie 
nominālās jaudas, kas norādīta 
tehniskajā pasē (ne mazāk kā 88%), 
c. dūmgāzu kondensatora 

Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas 
secībā, nosaucot pretendentu, 
piedāvājuma iesniegšanas laiku, 
piedāvājuma cenu, sistēmas lietderību, 
izpildes laiku un garantijas laiku. 



procentuālā jauda ne mazāk kā 20% 
(% no katla nominālās jaudas), 
d. katra katla efektivitāte pie 
minimālās jaudas, kur minimāla 
jauda noteikta atbilstoši 1.pielikuma 
„Tehniskā specifikācija” 9. 
pielikuma „FUNKCIONĀLĀS 
PRASĪBAS” 4. punktam (ne mazāk 
kā 84%). 

2. Lai pierādītu autoruzrauga 
(vienlaicīgi atbildīgais projektētājs) 
darbu pieredzes apliecinošajos 
objektos, nepieciešams iesniegt aktu 
par objektu pieņemšanu 
ekspluatācijā. Ja aktā ir norādīts tikai 
uzņēmums, nevis speciālists, kas 
veica autoruzraudzības darbus, 
pretendentam papildus 
piedāvājumā jāiekļauj autoruzrauga 
saistību raksta kopija. Lūdzu 
precizēt, kāda institūcija izsniedz 
saistību rakstu autoruzraugam, jo, 
piemēram, «Vispārīgie 
būvnoteikumi” (gan spēkā esošie no 
01.10.2015., gan pirms tam) saistību 
rakstu paredz izsniegt tikai būvdarbu 
vadītājam un būvuzraugam, vai 
lūdzu izslēgt no nolikuma prasību 
piedāvājumā iekļaut autoruzrauga 
saistību raksta kopiju. 

Lai apliecinātu projektētāja pieredzi, 
piedāvājumā jāiesniedz dokumenta, kas 
apliecina sarakstā norādītā objekta 
tehniskā projekta saskaņošanu 
(akceptēšanu) Būvvaldē, kas apliecina, 
ka piesaistītais projektētājs izstrādājis 
norādītā objektā tehnisko projektu, 
kopija (piemēram, atbildīgā projektētāja 
apliecinājuma vai būvprojekta 
ekspertīzes, vai nozīmīgo konstrukciju 
pieņemšanas akta kopija, kas ir izdota 
saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 
1.aprīļa noteikumiem Nr.112 (kas bija 
spēkā no 01.04.1997. līdz 01.10.2014), 
vai cita dokumenta kopija, kas izdots 
saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 
14.augusta noteikumiem Nr.370, kur ir 
norādīts attiecīgs speciālists). Kā arī akti 
par norādīto objektu pieņemšanu 
ekspluatācijā, kur ir noradīts speciālists, 
kas veica autoruzraudzības darbus. Ja 
aktā par objektu pieņemšanu 
ekspluatācijā, ir norādīts tikai 
uzņēmums, nevis speciālists, kas veica 
autoruzraudzības darbus, pretendents, 
papildus aktam par objekta pieņemšanu 
ekspluatācijā, iekļauj autoruzrauga 
saistību raksta kopija, kas apliecina, ka 
norādītajos objektos projektētājs veica 
arī autoruzraudzības darbus. 
Ar autoruzrauga saistību rakstu jāsaprot 
autoruzraudzības līgums.   

3. Nolikuma 8.1.11. punktā noteikts, ka 
[..] jāiesniedz kredītiestādes 
apliecinājums par 
gatavību nepieciešamības gadījumā 
kreditēt Pretendentu, ja tas tiks 
izvēlēts 
pasūtījuma izpildei, vai arī 
Pretendenta apliecinājums, ka 
nepieciešamie līdzekļi 

Pretendentam jābūt brīvajiem finanšu 
līdzekļiem EUR 200 000 apmēra 
būvdarbu izpildes nodrošināšanai, kam 
jābūt pieejamiem pieejamam brīdī, kad 
ar attiecīgo pretendentu tiks slēgts 
iepirkuma līgums. Piedāvājumam 
jāiesniedz kredītiestādes izsniegts 
apliecinājums par minēto finanšu 
līdzekļu pieejamību. 



projekta veikšanai ir pašam 
Pretendentam [..] un Nolikuma 
6.pielikuma punkta 2.1. c 
apakšpunktā noteikts, ka 
[..]Pretendentam jābūt brīvajiem 
finanšu līdzekļiem EUR 
200 000 apmēra būvdarbu izpildes 
nodrošināšanai, kam jābūt 
pieejamiem brīdī, kad ar 
attiecīgo pretendentu tiks slēgts 
iepirkuma līgums. Piedāvājumam 
jāiesniedz 
kredītiestādes izsniegts 
apliecinājums par finanšu līdzekļu 
pieejamību [..]. Lūdzam 
apstiprināt, ka Pretendents būs 
izpildījis šo nolikuma punktu 
prasības, ja iesniegs 
bankas apliecinājumu, ka 
izsniegšanas dienā pretendentam ir 
pieejami finanšu līdzekli 
EUR 200 000, 00 (divi simti tūkstoši 
euro) apmērā un uz apliecinājuma 
izsniegšanas 
dienu, nepastāv šķēršļi, lai šos 
līdzekļus būtu iespējams izmantot 
minēto būvniecības 
darbu finansēšanai. 

4. Nolikuma 8.1.4.1 punktā noteikts, ka 
[..] pretendentam jāiesniedz izziņa, 
kuru izdevusi 
Valsts darba inspekcija, kas nav 
vecāka par 3 mēnešiem līdz 
iesniegšanas brīdim, un 
kura apliecina, ka pretendents Latvijā 
un ārvalstī nav sodīts par konkursa 
nolikuma 
7.1.2. punktā minētajiem darba 
tiesību pārkāpumiem [..], un 
nolikuma 8.1.4.4. punktā 
noteikts, ka [..] pretendentam 
piedāvājumā jāiesniedz izziņa no 
Sodu reģistra vai 
līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs, kas 
apliecina, ka uz viņu neattiecas 
nolikuma 7.1.1. 
punktā minētais izslēgšanas 
nosacījums [..]. Savukārt, nolikuma 
8.1.5. punktā noteikts, 
ka [..] saskaņā ar Nolikuma 8.1.3. un 

Pretendentam iesniedzamajam 
piedāvājumam jāpievieno visas izziņas 
saskaņā ar izsludināto konkursa 
nolikumu. 



8.1.4.apakšpunktiem par Pretendenta 
atbilstību 
Iepirkuma dokumentos noteiktajiem 
nosacījumiem dalībai Iepirkuma 
procedūrā nevar 
saņemt publiskās datu bāzēs, tā 
pieprasa, lai Pretendents ne vēlāk kā 
10 (desmit) darba 
dienu laikā iesniedz kompetentu 
institūciju izziņas [..]. Lūdzam 
apstiprināt, ka 
Pretendents būs izpildījis 
kvalifikāciju, ja 8.1.3. un 
8.1.4.apakšpunktos minēto 
informāciju iesniegs pēc Iepirkumu 
publiskās datu bāzēs. 

 

                                                                                                           

 

          
 
 
 
 
 
 
 


