
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 

sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Jautājums 

Saskaņā ar publicētajiem Nolikuma grozījumiem Nr.1, kas publicēti Pasūtītāja mājas lapā 

http://www.tramvajs.daugavpils.lv, tika mainīts Nolikuma punkts 6.1.15., kas nosaka "... 

Būvuzraueiem. 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. 

Savukārt nolikuma 4.6.3. punktā ir noteikts, ka nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā. 

Tā kā augstāk minētais Pretendenta apliecinājums ir jāiesniedz līdz iepirkuma līguma slēgšanas 

brīdim un iepirkuma līgums jāparaksta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, lūdzu, noteikt konkrētu darba 

dienu skaitu, kādā termiņā pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāparaksta līgums un kādā termiņā 

pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāiesniedz augstāk minētais Pretendenta apliecinājums. 

 

Atbilde  

Līdz ar to izskaidrojam, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 60.pantam, iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc nogaidīšanas 

termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. 

Savukārt atbilstoši atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  "Daugavpils 

pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas 

Nr.ASTU/2011/03/ERAF nolikuma (turpmāk – nolikums) 6.1.15.punktam, Jūsu jautājumā 

minētais Pretendenta apliecinājums nepieciešams iesniegt kopā ar Pretendenta piedāvājumu. 

 

2. Jautājums 

Nolikuma 3.1. punktā ir noteikts, ka piedāvājumu atvēršana paredzēta 2011. gada 19. decembri 

Nolikuma 15.4.1. punkts nosaka, ka Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 11. dienā pēc Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju līkumā iepirkumu likums 56. pantā mīnētās informācijas nosūtīšanas visiem 

Pretendentiem, respektīvi, pieņemot, ka konkursa komisija veic kvalitatīvu piedāvājumu izvērtēšanu 

14 dienu laikā pēc noteiktā piedāvājumu atvēršanas termiņa, līguma slēgšana un darbu uzsākšana ir 

iespējama ne ātrāk kā 2012. gada 14. janvārī Nolikuma 2.2. punktā ir noteikts, ka Līguma izpildes 

termiņš ir līdz 2012. gada 30. novembrim. Nolikuma Pielikuma Nr. 6 „Līguma projekts" 5.2. punktā ir 

noteikts, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši. 

Lūdzu veikt atbilstošās izmaiņas Nolikumā un novērst augstāk minētās neatbilstības, jo tām ir 

tieša ietekme uz piedāvājuma cenas aprēķinu, kā arī uz pakalpojumu sniegšanas metodoloģijas un 

http://www.tramvajs.daugavpils.lv/


darba organizācijas modeļa (nolikuma Pielikuma Nr. 3 „Darba organizācija" 4. punkts) aprakstu, kas 

tiek vērtēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai. 
 
Atbilde 

Izskaidrojam, ka Nolikuma 2.2.p.lasīt šādā redakcijā: 

"2.2. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši." 

 

3. Jautājums 

Lūdzu papildināt Nolikumu ar Nolikumā Pielikuma Nr. 2 «Kvalifikācija" punktā 1.1, uzskaitīto 

būvuzraugu kopējo minimālo laika ieguldījumu visa projekta realizācijas gaitā, norādot arī minimālo 

dienu skaitu, kas jāpavada uz vietas būvobjektā. 
 
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. 
 

4. Jautājums 

Nolikuma 2.1. punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaja līnijas un 

pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu būvuzraudzība. Nolikuma 4.1. punktā ir noteikts, ka 

iepirkuma priekšmetam līdzīgs pakalpojums ir būvdarbu uzraudzība pilsētas tramvaja vai dzelzceļa 

sliežu ceļa izbūve vai rekonstrukcija. 

Nolikuma Pielikuma Nr. 2 «Kvalifikācija" 1.2.1. punktā ir noteikts, ka Būvinženierim ir jābūt 

būvuzraudzības pieredzei būvdarbu uzraudzības līgumos sekojošiem būvdarbiem: ceļa seguma 

atjaunošana un inženierkomunikāciju atjaunošana. 

Lūdzu noteikt Būvinženierim nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzes prasības atbilstoši 

iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā un izteikt Nolikuma Pielikuma Nr. 2 

„Kvalifikācija" punktu 1.2.1. sekojošā redakcijā: 

1.2.1. Būvinženierim iepriekšējo trīs gadu laikā (2008. vai 2009. vai 2010. gadā) jābūt būvuzraudzības 

pieredzei vismaz trīs līgumos būvinženiera vai/ un būvuzruga amatā, t. sk. vismaz vienā līgumā, kas 

izpildīts būvinženiera amatā un kur 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. 
 
Atbilde 

Atbildot uz jautājumu, gribam pievērst  Jūsu uzmanību tam faktam, ka Nolikuma 

4.1.punkts nosaka, ka "Pretendentam jāpievieno piedāvājumam neatsaucamu     piedāvājuma    

nodrošinājumu  Ls 3 000,00 (trīs tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā bez PVN, un tam jābūt 

spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas sākot no 2011.gada 19.decembra. …" 

Izskaidrojam, ka atbilstoši nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 1.2. punktam 

"Būvinženiera kvalifikācija un pieredze. Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu)" 

1.2.1.apakšunktam, būvinženierim iepriekšējo trīs gadu laikā (2008. vai 2009. vai 2010.gadā) 

jābūt būvuzraudzības pieredzei vismaz trīs līgumos būvinženiera vai/un būvuzrauga amatā, 

t.sk. vismaz vienā līgumā, kas izpildīts  būvinženiera amatā un  kur objekta būvdarbu apjoms 

latos nav mazāks par 2 000 000 LVL bez PVN. Būvdarbu uzraudzības līgumā jābūt 



uzraudzītiem sekojošiem būvdarbiem: ceļa seguma atjaunošana un inženierkomunikāciju 

atjaunošana. 

Savukārt nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 4. punktam "Pretendenta pieredze 

līdzīgu pakalpojumu snigšanā" 4.1.apakšunkts, nosaka, ka 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. 

Līdz ar to, nav pamata grozīt Nolikuma Pielikuma Nr.2 "Kvalifikācija" 1.2. punkta 

"Būvinženiera kvalifikācija un pieredze. Būvinženieris (norādot vārdu, uzvārdu)" 

1.2.1.apakšunktu.  
 

5. Jautājums 

Nolikuma Pielikuma Nr. 4 "Darba uzdevums" 2.11. punktā ir noteikts, ka Būvuzraugs 

būvprojekta nepilnību gadījumā pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 27. Panta nosacījumiem, būvuzraugam nav tiesību izdarīt izmaiņas 

būvprojektā.  

Lūdzu veikt atbilstošās izmaiņas Nolikumā un novērst šīs pretrunas. 
 
Atbilde 

Izskaidrojam, ka Būvuzraugs būvprojekta nepilnību gadījumā pieņem lēmumu par izmaiņām 
būvprojektā, nevis izdara izmaiņas būvprojektā.  
 

6. Jautājums 

Nolikuma 2.1. punktā ir noteikts, ka iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaja līnijas un 

pārveidošanas apakšstaciju renovācijas darbu būvuzraudzība atbilstoši darba uzdevuma, darba 

daudzuma sarakstam un specifikāciju prasībām (Nolikuma pielikums Nr. 6). 

1) Nolikuma Pielikums Nr. 6 ir "Līguma projekts", bet "10. Sējums „Specifikācijas" vispār nav 

noformēts kā Nolikuma pielikums. 

Lūdzu veikt Nolikumā un visās atsaucēs attiecīgos labojumus. 

2) Nolikuma sadaļai 10. sējuma „Specifikācijas” Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija" nav 

pievienotas specifikācijas sekojošiem 10. sējuma „Darbu daudzumu saraksti” Daugavpils pilsētas 

tramvaju līniju renovācija” darbu veidiem: 

 Sliežu ceļu virsbūve; 

 Krustojumi; 

 Sliežu ceļa šķērsojums no saliekamām gumijas plātnēm, Tramvaju sliežu ceļi un kontakttīkls; 

 Ārējais ūdensvads; 

 Pretkorozijas izolācija esošām maģistrālēm; 

 Lietusūdeņu kanalizācija; 

 Elektroapgāde; 

 Elektroķīmiskā aizsardzība; 

 ŪKT elektroķīmiskā aizsardzība; 

 Ēkas renovācija; 

 Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija. 

Lūdzu papildināt Nolikumu ar trūkstošo informāciju, jo šī informācija ir nepieciešama 

būvuzraudzības faktiskā darba apjoma aprēķināšanai, un tam savukārt ir tieša ietekme uz piedāvājuma 

cenas aprēķinu, kas tiek vērtēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai. 
 
Atbilde 

Izskaidrojam, ka Nolikuma 2.1.p.lasīt šādā redakcijā: 



"2.1. Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju 

renovācijas darbu būvuzraudzība atbilstoši darba uzdevuma (Nolikuma pielikums Nr.4) un 

darba daudzumu sarakstam un specifikācijas prasībām (Nolikuma pielikums Nr.5)  ERAF 

projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros." 

Savukārt 10.SĒJUMA "SPECIFIKĀCIJAS" ir iekļauti Nolikuma Pielikumā Nr.5 

"DARBU DAUDZUMU SARAKSTI UN SPECIFIKĀCIJAS", līdz ar to, nav nepieciešams 

noformēt to, ka Nolikuma pielikumu.  

          Pretendentam jāizvērtē Nolikuma Pielikumā Nr.5 "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

UN SPECIFIKĀCIJAS"  darbu apjoma sarakstā būvuzraudzības apjomu tā, lai būvdarbi būtu 

izpildīti pilnā apjomā.   
 

7. Jautājums  

Esam izskatījuši AS „Tramvaja uzņēmums" atklāta konkursa ,,Daugavpils pilsētas tramvaju 

līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. 

ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumus Nr. 11, kur 6. jautājumā Pretendentiem ir sniegta 

sekojoša atbilde; Pārmiju pieņemšana paredzēta no izgatavotājrūpnīcas. 

Nolikuma Pielikums Nr. 4 „Darba uzdevums" neparedz Būvuzraugam pienākumu veikt jebkādu 

projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā. 

Lūdzu novērst augstāk minēto pretrunu. 

Ja tiek paredzēts, ka būvuzraugam ir jāveic projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai 

konstrukciju pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā, tad papildināt Nolikumu ar šādu materiālu, iekārtu vai 

konstrukciju sarakstu un paredzamo apjomu cilvēkdienās šo materiālu pieņemšanai izgatavotāj 

rūpnīcās. 

Ja Pasūtītājs pats veiks projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju 

pieņemšanu izgatavotājrūpnīcas, tad Nolikuma Pielikumu Nr. 4 „Darba uzdevums" 1.1. punkts un 1.4. 

punkts ar atrunu, ka būvuzraugs neatbild par materiālu, iekārtu un konstrukciju, ko pieņēmis 

Pasūtītājs, atbilstību normatīvo aktu, kvalitātes un apjomu prasībām. 

 
Atbilde 

Būvuzraugam nav jāveic projekta realizācijai paredzēto materiālu, iekārtu vai konstrukciju 

pieņemšanu izgatavotājrūpnīcā.  

 

  
Šops 65433632 

Dumbovska 65433632 

tramvaju@dautkom.lv 
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