
   

     
 

 

„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV 

2013/3 ERAF) 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

1.jautājums:  

Piegādātājs - juridiska persona - vēlas iesniegt piedāvājumu. Lai izpildītu atklātā konkursa nolikuma 4.pielikuma "Kvalifikācija" 2.3. 

punktā "Pretendenta pieredze" noteiktās prasības, piegādātājs vēlas balstīties uz citas personas iespējām. 

Ņemot vērā to, ka gan nolikuma 3.1.2.2.punkts, gan 14.3.2.punkts nosaka pienākumu līguma piešķiršanas gadījumā noslēgt sabiedrības līgumu 

Civillikuma 2241. - 2280.panta noteiktajā kārtībā - lūdzam skaidrot, vai piegādātājam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

a) ar personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 4.pielikuma "Kvalifikācija" 2.3.punkta prasībām, ir 

jāapvienojas piegādātāju apvienībā vai arī 

b) piegādātājs viens pats kā Pretendents var iesniegt piedāvājumu attiecīgi piedāvājumā norādot un iesniedzot visu nolikumā minēto 

informāciju, kas attiecināma uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās? 

 

Atbilde:  

a) Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendentam, ja tas balstās uz cita persona spējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 4.pielikuma 

2.3.punkta prasībām, nav jāveido piegādātāju apvienību. 

b) Šādā gadījumā piedāvājumā ir jāiekļauj attiecīgās personas un pretendenta parakstīts apliecinājums vai vienošanās par gatavību pirms līguma 

noslēgšanas slēgt sabiedrības līgumu vai dibināt pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību. 

 

2. Jautājumi par aktualizēto projektu ar sadalījumu pa kārtām: 

2.1. Ārējā elektrība (1.kārta) ir saspiestā failā, kuru diemžēl neizdodas atvērt. Problēma ar šo failu bija arī iepriekšējai izsludinātajai projekta versijai. 

Atbilde: Lūdzam skatīt precizētos būvdarbu apjomu sarakstus.  



2.2. Ceļu būvmehānikas darbnīcas (4.kārta) projekta sastāvā ir UK folderis, kurš ir tukšs. Savukārt tāmē ir UK daļa. Tas nozīmē, ka folderī jābūt 

rasējumiem. 

Atbilde: Lūdzam skatīt precizētos būvdarbu apjomu sarakstus.  

 2.3. Pirmajā projekta versijā bija projekts DWG formā. Sadalījumā pa kārtām tas ir palicis tikai PDF formā (piem. AR daļa). Vai DWG rasējumi no 

iepriekšējās projekta versijas ir izmantojami, t.i. vai projekts ir mainīts tikai pārgrupējot rasējumus, vai arī rasējumos ir veiktas izmaiņas? 

Atbilde: pēc nepieciešamības būs iespējams saņemt aktuālu  informāciju .dwg formātā. 
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