
Par atklāta konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  

"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta 

 infrastruktūras renovācija" ietvaros"  

(identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF) 

nolikuma skaidrojumiem 

 

          AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  

"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas 

Nr. ASTU/2011/03/ERAF iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar lūgumu sniegt atbildes uz 

šādiem jautājumiem:  

 
1. Jautājums 

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.2 (Kvalifikācija) 2 punktā ir teikts, ka „Pretendenta 

gada vidējais kopējais finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu 

veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās cenas 

apmērā ... Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku 

finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā". Lūdzu apstipriniet, ka, ja līguma izpildē ir plānots 

piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju finanšu apgrozījums tiks skaitīts kopā ar 

pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu?  

 

Atbilde 

Izskaidrojam, ka atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  "Daugavpils pilsētas 

tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros"  identifikācijas Nr. 

ASTU/2011/03/ERAF nolikuma (turpmāk – nolikums) 6.1.16. punkts, nosaka, ka 

Pretendentam jāiesniedz izziņu par to, ka Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais 

apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības 

pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz Pretendenta piedāvātās  cenas apmērā (jāaizpilda pielikums 

Nr.2 “Kvalifikācija”). 

Atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.2 ,,Kvalifikācija’’ 2.daļas Finanšu apgrozījums 

"Pretendenta gada vidējais kopējais finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā 

minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta 

piedāvātās cenas apmērā. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju 

gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem 

aktiem par izpildītajiem darbiem, kam veikta būvuzraudzība.  Aktus jāiesniedz pēc komisijas 

pieprasījuma. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu 

apgrozījumi skaitāmi kopā." 

2. Jautājums 

Nolikuma pielikuma Nr.2 (Kvalifikācija) 4.2 punktā ir teikts, „Ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā". Lūdzu 

apstipriniet, ka, ja līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju 

pieredze tiks skaitīta kopā, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju?  

 

Atbilde 

Izskaidrojam, lai Pretendentam apliecinātu savu pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

tad atbilstoši Nolikuma 4.1.punkatm Pretendentam jābūt vismaz diviem būvdarbu 

uzraudzības līgumiem, vismaz 65 000,00 Ls (bez PVN) apjomā, kas pabeigti iepriekšējos trīs 

gados (2008. vai 2009., vai 2010.gadā) līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kur katra 

objekta būvdarbu apjoms latos nav mazāks par 2 000 000 LVL bez PVN.  Būvdarbu 

uzraudzības līgumā jābūt uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem: pilsētas tramvaja vai 

dzelzceļa sliežu ceļa izbūve vai rekonstrukcija. Savukārt saskaņā ar Nolikuma 4.2.punktu ja 
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piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze 

uzrādāma kopā.  

 

3. Jautājums 

     Pasūtītāja mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv publicētajā informācijā „Atbilde uz 

jautājumu Nr.1" atbildē uz 2. jautājumu Pasūtītājs ir noteicis būvuzraudzībā iesaistīto 

speciālistu minimālo laika ieguldījumu līguma izpildes laikā: 

 dzelzceļa un/vai tramvaja sliežu ceļu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas; 

 tiltu būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas; 

 ceļu būvdarbu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas; 

 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas; 

 elektroietaišu būvdarbu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas; 

 ēku būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas; 

 būvinženieris - 1 cilvēkdienas. 

Lūdzu apstipriniet, ka 1 cilvēkdiena = 1 slodzei (pilnam darba laikam)? 

 

Atbilde 

Izskaidrojam, ka 1 cilvēkdiena – normālais dienas darba laiks. 
 

  
 

Šops 65433632 

Dumbrovska 65433632 
tramvaju@dautkom.lv 

 

 

http://sl.lv/
mailto:tramvaju@dautkom.lv

