
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 atbildu uz jautājumiem. 

 

1. Jautājums  

     Nolikuma, identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF, punktā Nr. 6.1.15. 

noteikts, ka Būvuzraugiem. kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, 

Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai ari citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs 

iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā 

noteiktajām prasībām, kopijas un CV. 

     Atsaucoties uz „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 

43.pantu par atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

     (1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt pierādījumus tam, 

ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

     (2) Pakalpojumu līgumu gadījumā, ciktāl piegādātājiem jābūt īpaši 

pilnvarotiem vai jābūt kādas īpašas organizācijas biedriem, lai tie attiecīgajā 

valstī varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 

tiesīgs prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību. 

       

     Lūdzam veikt attiecīgās korekcijas Nolikuma, identifikācijas Nr. 

ASTU/2011/03/ERAF, punktā Nr. 6.1.15 un Pielikuma Nr. 2 punktā 1.1 

ievērojot „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma" 43.pantu, 

nepieprasot ārvalstu speciālistu sertificēšanos Latvijā, pirms nav noslēgusies 

iepirkuma procedūra. 

 

Atbilde: 

     Izskaidrojam, ka Nolikuma 6.1.15.p. lasīt šāda redakcijā: 

„Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visa piegādātāju apvienības 

dalībnieku personāla, kurš paredzēts būvuzraudzības veikšanai (dzelzceļa 

un/vai tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība, ēku būvuzraudzībā, ceļu būvdarbu 

uzraudzība, tiltu būvdarbu uzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu uzraudzība, elektroietaišu būvdarbu uzraudzība) atbilstošas 

profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta 

kopijas un CV. Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta 



ārzemēs, Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas 

apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību 

Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas vai Pretendenta 

apliecinājumu, ka šāds dokuments tiks iesniegts Pasūtītājam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanas brīdim, un CV. (jāaizpilda pielikums Nr.2 “Kvalifikācija” 

un tabula)." 

     Nolikuma Pielikumā Nr.2 ,,Kvalifikācija’’ pēc tabulas 1.un 2.teikumu lasīt 

šāda redakcijā: 

"Ir jāpievieno katra norādītā speciālista atbilstošās profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāta apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV. 

Būvuzraugiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas 

Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs 

iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā 

noteiktajām prasībām, kopijas vai Pretendenta apliecinājumu, ka šāds 

dokuments tiks iesniegts Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim, 

un CV." 

 

2. Jautājums  

     Vai ir noteikts Pasūtītāja definēto Izpildītāja visu ekspertu minimālais laika 

ieguldījums līguma izpildes laikā (cilvēkdienās vai cilvēkstundās), lai 

sagatavojot piedāvājumu varētu veikt pamatotu cenas aprēķinu. 

Atbilde: 

     Būvuzraudzībā iesaistīto speciālistu minimālais laika ieguldījums līguma 

izpildes laikā ir sekojošs: 

- 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. 
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