
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 

šādiem jautājumiem: 

 

1. Jautājums 

Nolikuma 4.2. punktā minēts, ka piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas 

piedāvājuma garantijas veidā. 

Lūdzam precizēt, vai par atbilstošu Nolikuma prasībām tiks uzskatīts piedāvājuma 

nodrošinājums, ko izsniegusi Latvijas Republikā, atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrēta 

apdrošināšanas sabiedrība. 

 

Atbilde 

          Izskaidrojam, ka atbilstoši atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta 

"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas 

Nr. ASTU/2011/03/ERAF nolikuma (turpmāk – nolikums) 4.2.punktam piedāvājuma 

nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas piedāvājuma garantijas veidā. 

 

2. Jautājums 

Nolikuma pielikumā Nr.2 minēts, ka Pretendentam un tā speciālistiem iepriekšējo trīs 

gadu laikā (2008. vai 2009. vai 2010.gadā) jābūt atbilstošai pieredzei būvdarbu uzraudzībā. 

Tāpat ari apgrozījums ir prasīts par 2008., 2009.un 2010.gadu. 

          Lūdzam precizēt, vai par atbilstošiem pieredzes prasībām tiks uzskatīti arī līgumi, kas 

pabeigti 2011.gadā - līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā arī, ņemot vērā, ka 2011.gads ir 

praktiski noslēdzies, lūdzam precizēt, vai vidējā apgrozījuma apjoma atbilstību Nolikuma 

prasībām ir pieļaujams pierādīt, iekļaujot apgrozījumu ne tikai par 2008., 2009., 2010.gadiem, 

bet arī par 2011 .gadu. 

 

Atbilde 

Izskaidrojam, ka ņemot vērā, ka 2011.gads ir praktiski noslēdzies par atbilstošiem 

pieredzes prasībām tiks uzskatīti arī līgumi, kas pabeigti 2011.gadā.  

Finanšu apgrozījumu Pretendentam jānorāda no gadu pārskatiem. Ņemot vērā, kā 

2011.gads vēl nav noslēdzies, kā arī atbilstoši  Gada pārskata likuma regulējumam gada 

pārskatam ir jābūt sagatavotam attiecīgi līdz nākamā gada aprīļa vai jūlija beigām. 

         Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendents, lai apliecinātu sava apgrozījuma apjomu 

2011.gadā nevar norādīt finanšu apgrozījumu no gada pārskata.   

 

3. Jautājums 

Nolikuma pielikuma Nr.2 punktā Nr. 1.2. minētas prasības būvinženierim. Tā kā 

personāla sarakstā nav iekļauta pozīcija "Būvinženieris", lūdzam precizēt, kuram no Nolikuma 

pielikumā Nr.2 minētajiem speciālistiem ir jāatbilst šī pielikuma punktā Nr.l.2 norādītajām 

prasībām. 

 

Atbilde 

Izskaidrojam, ka nolikuma Pielikumā Nr.2 "Kvalifikācija’" 1.daļas "Pretendenta 

personāla kvalifikācija un pieredze"  1.punktā "Pretendenta personāla kvalifikācija un 
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pieredze" ir iekļauti prasības  1.1. apakšpunktā Būvuzraugiem un 1.2. apakšpunktā 

būvinženierim.  

 

4. Jautājums 

 AS „Tramvaju uzņēmums" interneta vietnes http://www.tramvajs.daugavpils.lv/ sadaļā 

„Iepirkumi" atrodamajos Nolikuma skaidrojumos minēts, ka būvuzraudzība 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. 

Lūdzam precizēt kādā laika vienībā (nedēļā, mēnesī, visā projekta izpildes laikā) ir paredzēts 

minētais laika ieguldījums. 

 

Atbilde 

Izskaidrojam, ka 1 cilvēkdienas – normālais dienas darba laiks.  

 

  
Šops 65433632 
Dumbrovska 65433632  

tramvaju@dautkom.lv 
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