
 
Iepirkuma komisijas 

2016.gada 28.novembra sēdē sniegtā atbilde 
uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma 

„Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 

(LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros” 

(identifikācijas Nr. VND 2016/14) 
nolikumu 

 
Jautājums 

 

 
Atbilde Iepirkuma komisija 28.11.2016. ir veikusi grozījumus iepirkuma nolikumā. Lūdzu skatīt 

grozītā dokumenta redakciju. 
Jautājums Iepirkumu dokumentācijā  “Skaidrojošai apraksts” ir teikts, kad autoceļa pārbūves projektā ir 

paredzeta esošās grants seguma virskārtas noņemšana, kuru izmanto kā atgūto materiālu un 
atlikušo daudzumu nogādā uz pasūtītāja atbērtni. Lūdzu norādīt attālumu līdz atbērtnei katrai 
daļai, vai atbērtnes adresi, ja visām iepirkuma daļām tā ir viena. 

Atbilde Atbērtnes attālumu katrā objektā var rēķināt 3 km. Katram objektam būs sava atbērtne, kas neatradīsies 
tālāk par 3 km. 

Jautājums iepirkuma daļai autoceļam Ozoliņi- Jaunvītoliņi rasējumos ceļam nav norādīts pilns 
platums(brauktuve+nomales) norādīts brauktuves platums 6m, bet nav norādīts nomales platums 
un nomales konstrukcija. Savukārt “Skaidrojošai apraksts” saka, kad brauktuves platums tiek 
veidots 5.5m, ieskaitot nomales. Lūdzu precizējiet ceļa izmērus un nomales konstrukcu. 

Atbilde "Skaidrojošajā aprakstā" ir neprecizitāte, drukas kļūda,- segums kopumā jāizbūvē 6 m 
platumā, kā dots rasējumā un nomales ir jānostiprina ar augu zemi un tās platums 0.5m 
katrā pusē, jo šim ceļam ir plānots asfaltbetona segums un pamats ir sagatavots, tā lai nav 
jāveic lieli būvniecības izdevumi - kopējais platums ir 7 m, kas arī ir ievērtēts Darba 
apjomos. 



Jautājums Vai piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta nodarbinātajam un piedāvājumā 
norādītajam būvspeciālistam, t.i. būvdarbu vadītājam, par kuru Sabiedrība iesniedz arī 
Nolikuma 4.1.6.punktā norādītās ziņas, piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt reģistrētam 
Būvkomersantu reģistrā jeb pietiek tikai, lai Sabiedrība būtu darba tiesiskajās attiecībās ar 
šo būvdarbu vadītāju. 

Atbilde Nolikuma 3.3.2.3.punkts paredz, ka būvdarbu vadītājam "ir darba tiesiskās attiecībās ar 
Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījis apliecinājumu par 
dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības." 
Ņemot vērā minēto, ir pieļaujams, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistāmais būvdarbu 
vadītājs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar 
pretendentu, attiecīgi arī pretendents nav reģistrējis Būvkomersantu reģistrā kā savu 
darbinieku. Šādā gadījumā ir iesniedzams būvdarbu vadītāja brīvā formā sagatavots 
apliecinājums par dalību līguma izpildē. 

 


