Iepirkuma komisijas 2019.gada 22.novembra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
par atklāto konkursu “Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde”,
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/78 nolikumu (turpmāk - Konkurss)
JAUTĀJUMS Nr.1.
Atklāta konkursa "Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde",
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/78, iepirkuma nolikuma 3.6.4. punktā ir norādīta prasība, ka
Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu no 1. līdz 10. iepirkuma priekšmeta daļai, ir jānodrošina,
ka pakalpojuma izpildē tiks iesaistīts speciālists, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts
ēku būvdarbu būvuzraudzībā. Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta daļās no 1. līdz 10.
nevienā no katras iepirkuma priekšmeta daļas apakšpozīcijām nav paredzēts veikt būvdarbu
būvuzraudzību, bet gan ēku tehnisko apsekošanu, lūdzam veikt atbilstošus labojumus
iepirkuma dokumentācijā, attiecīgi prasību iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku
būvdarbu būvuzraudzībā aizvietojot ar prasību iesniegt spēkā esošu būvprakses sertifikātu
nereglamentētajā sfērā ēku tehniskajā apsekošanā vai reglamentētajā sfērā ēku konstrukciju
projektēšanā.
ATBILDE Nr.1.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka Konkursa nolikumā 3.6.4.apakšpunktā tiks veikti grozījumi
sekojošā redakcijā:
“3.6.4.Pretendents nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē tiks iesaistīti speciālisti, kuri ir saņēmuši
ēku būvspeciālista sertifikātu šādās darbības sfērās:
1) ja pretendents iesniedz piedāvājumu no 1. līdz 10. iepirkuma priekšmeta daļai:
- Būvspeciālistu, kuri ir saņēmuši sertifikātus reglamentētajās sfērās, atbilstoši Tehniskās
apsekošanas uzdevumu sastāvam un Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169
“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
noteiktajam.
2) ja pretendents iesniedz piedāvājumu no 11. līdz 14. iepirkuma priekšmeta daļai:
attiecīgo ēku konstrukciju projektēšana, atbilstoši projektēšanas uzdevumam un
Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” noteiktajam.
Piezīme: Speciālisti var būt vienas un tās pašas personas, ja tām ir atbilstoša profesionālā
kvalifikācija veikt attiecīgos darbus.”.
Iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu
Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””
6.punktam būves apseko būvspeciālists atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista
kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu
būvspeciālistu.
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras ir noteiktas
Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). No minētā
secināms, ka tehnisko apsekošanu var veikt būvspeciālists, kurš ir saņēmis sertifikātu
reglamentētajā darbībās sfērā.
Noteikumu 1.pielikuma pirmajā un piektajā piezīmē noteikts, ka arhitekta prakses
būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības
darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var veikt arī visas ēkas tehnisko apsekošanu atbilstoši
tehniskās apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu ēkas daļu tehniskajai apsekošanai netiek
piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. Projektēšanas,
būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē sertificētais būvspeciālists sertifikātā
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norādītās darbības sfēras ietvaros var veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko
apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam.
JAUTĀJUMS Nr.2.
Ja mēs sniegsim savu piedāvājumu par VISĀM daļām, vai ir iespēja sagatavot vienu
piedāvājuma nodrošinājumu, norādot daļu numuru piedāvājumā? Vai tomēr jāsniedz atsevišķi,
nodrošinājumi par katru iepirkuma priekšmeta daļu?
ATBILDE Nr.2.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka var iesniegt vienu piedāvājuma nodrošinājumu par visām
daļām. Iepirkuma komisija norāda, ka Konkursa nolikuma 1.6.2.apakšpunktā ir noteikts, ka “ja
pretendents piedāvājumu iesniedz par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, tad pretendents
var iesniegt vienu piedāvājuma nodrošinājumu par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām
kopā. Šādā gadījumā piedāvājuma nodrošinājuma apmēram jāatbilst nolikuma
1.6.1.apakšpunktos noteikto nodrošinājuma apmēra kopsummai.”.
JAUTĀJUMS Nr.3.
Jautājums par pieredzi, Nolikuma 3.6.3.punktu, kurā teikt - Ja pretendents iesniedz
piedāvājumu par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, pieredzei jāatbilst iepirkuma
priekšmetu daļu kopsummai, kurām pretendents iesniedz piedāvājumu.
Šajā gadījumā kopējā iepirkumu priekšmetu daļu summa sastāda EUR 264370.99, sakiet lūdzu,
tad pretendentam jānorāda 1 (viens) līgums par šādu vai lielāku summu, vai var būt vairāki
līgumi, kas kopsummā veido šādu vai lielāku summu?
ATBILDE Nr.3.
Iepirkuma komisija norāda, ka Konkursa nolikuma 3.pielikumā “Apliecinājums par pieredzi”
zem tabulas ir norādīts, ka “pretendents tabulā izmanto tik rindas, cik nepieciešams, lai
pierādītu atbilstību atklāta konkursa nolikuma izvirzītajai prasībai.”, proti, iepirkuma komisija
paskaidro, ka pretendents var pierādīt savu pieredzi ar vienu vai vairākiem līgumiem.

