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Rīgā, 

24.10.2011. Nr. 01-28.1/1275 

Pretendentam 

 

 

Par iepirkuma procedūru 

„Būvspeciālista pakalpojumu sniegšana” 

 

 

 VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma procedūras „Būvspeciālista 

pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1MP-ERAF, iepirkuma 

komisija informē, ka š.g. 21. oktobrī ir saņēmusi elektronisko vēstuli ar pretendenta uzdotajiem 

jautājumiem, uz kuriem sniedz šādas atbildes: 

1. jautājums: 
„Nolikuma 37.punkts nosaka, ka jāiesniedz „Pretendenta rakstveida apliecinājums, ka: 

37.1.Pretendents nav ..., 37.2.Pretendents nav ...; 37.3. kā būvuzraugs vienlaicīgi nav 

nodarbināta vairāk kā divos citos, neatkarīgi no izmēra, nozīmes vai citiem rādītājiem, 
būvobjektos.” 

No 37.punkta (it īpaši 37.3.punkta) izriet, ka Pretendents kā būvuzraugs (arī tad, ja 

Pretendents ir juridiska persona) nedrīkst būt nodarbināts vairāk kā divos būvobjektos. 

Uzskatām, ka šī prasība attiecībā pret Pretendentu – juridisku personu, nav pamatota, un 

lūdzam svītrot 37.3.punktu no Nolikuma vai mainīt juridiskās personas ierobežojošos 

noteikumus 37.3.punktā”. 

Atbilde: 

Precizējam, ka nolikuma 37. punkta prasības (37.1-37.3) attiecas uz Pretendenta 

pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personālu  - fizisku personu. 

 

2. jautājums: 

„Nolikuma 40.punkts nosaka: „Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (pielikums nr.2) un PASŪTĪTĀJA norādītajai Tehniskā piedāvājuma 

(pielikums Nr.5) formai.” Norādām uz to, ka Nolikumam nav pievienots Pielikums Nr.5. 

Nolikuma 54.punktā ir norādīts, ka pielikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, no kuriem 

3.pielikums ir „Tehniskā piedāvājuma forma”. Lūdzam neatbilstības skaidrojumu, kā arī 
lūdzam veikt attiecīgus labojumus Nolikumā.” 

Atbilde: 

Precizējam, ka Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 

(pielikums nr.2) un PASŪTĪTĀJA norādītajai Tehniskā piedāvājuma (Pielikums nr.3) formai. 

 

3. jautājums: 

„Nolikuma Pielikuma Nr.4 „Pretendenta sniegto būvspeciālistu pakalpojumu saraksts” 

tabulas 2.kolonnā jāietver „Detalizēts veiktais būvspeciālista pakalpojumu apraksts, kas 

apliecina nolikuma prasību 30.1. – 30.3.punktu nosacījumu izpildi”. Norādām uz to, ka 



 2

Nolikumā nav 30.1. – 30.3.punktu. Lūdzam neatbilstības skaidrojumu, kā arī lūdzam veikt 

attiecīgus labojumus Nolikumā.” 

Atbilde: 

Precizējam, ka Nolikuma Pielikuma Nr.4 „Pretendenta sniegto būvspeciālistu pakalpojumu 

saraksts” tabulas 2.kolonnā jāietver „Detalizēts veiktais būvspeciālista pakalpojumu apraksts, 

kas apliecina nolikuma prasību 32.1. – 32.2. punktu nosacījumu izpildi” 

 

4. jautājums: 

„Nolikuma 38.punkts nosaka, ja jāiesniedz „Rakstveida apliecinājums, ka Pretendents spēj 
nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs atrodas objektā vismaz 3 (trīs) reizes nedēļā”. Savukārt 

Tehniskās specifikācijas 4.2.8.punkts nosaka, ka „būvuzraugam jābūt pieejamam būvobjektā 

vismaz 3 (dienas) nedēļā ...”. Lūdzam sniegt precizējošu informāciju par to, cik ilgi 

atbildīgajam būvuzraugam (būvuzraugam) jāatrodas objektā būvdarbu veikšanas laikā, un 

veikt attiecīgus labojumus augstāk minētajos punktos.” 

Atbilde: 

Saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.2: „ Būvuzraugam jābūt pieejamam būvobjektā vismaz 3 

(trīs) dienas nedēļā un pārējā laikā iespējami īsā laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas 

brīža.  Tai pat laikā būvspeciālistam ir jābūt iespējai sniegt īsas  konsultācijas citiem 

būvniecības dalībniekiem arī telefoniski, vai, ja tas steidzami nepieciešams, elektroniski 

rakstveidā”. Precizējam, ka Nolikuma 38.punkta prasība ir: „Pretendenta rakstveida 

apliecinājums, ka Pretendents spēj nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs atrodas objektā 
vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā”. 

 

5. jautājums: 

„Nolikuma 20.punkts nosaka: „Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 20.1.pretendenta atlases 

dokumenti; 20.2.tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.” Vai abas daļas jācaurauklo 

atsevišķi, katrai pievienojot atsevišķu satura rādītāju, vai arī drīkst abas daļas caurauklot kopā 
vienā paketē ar vienu satura rādītāju?” 

Atbilde: 

Saskaņā ar nolikuma 20. punktu, piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām. Katra piedāvājuma 

daļa: visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti un visi ar pretendenta tehnisko piedāvājumu 

un finanšu piedāvājumu saistītie dokumenti jānoformē attiecīgi nolikuma 21. un 22. punktam. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece        I. Rantiņa 

 

 

 

Liepiņa 67399248 


