
   

     
 

 

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

2013/3 ERAF) 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

 

 

Jautājums:  

1. Atklāta konkursa nolikuma 10.3.6.punktā noteikts, kāds dokuments iekļaujams piedāvājumā' pretendenta personālam, kuram profesionālā 

kvalifikācija ir iegūta ārzemēs - Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu 

kopijas, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republika noteiktajām prasībām.'' 

Uzskatām, ka līdzīgi, kā tas ir ar pretendentu, kuram pasūtītājs nevar noteikt par obligātu prasību reģistrēšanos noteiktos Latvijas Republikas reģistros 

(saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - Birojs) skaidrojumu „Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma 

procedūras dokumentācijā un norisē", kura aktualizēta 2013.gada 28.maijā), jo Biroja ieskatā publisko iepirkumu likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, 

ka piegādātājam ir jābūt reģistrētam licencētam vai sertificētam atbilstoši „ attiecīgās valsts normatīvo aktu p r as īb ā m i r  saprotams piegādātāja 

izcelsmes (reģistrācijas) valsts, nevis valsts, kur tiek rīkota iepirkuma procedūra." arī attiecība uz pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem, 

pasūtītājs nevar noteikt par obligātu prasību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi arī par iepirkumā piesaistīto ārvalstu speciālistu iesniegt dokumentus, 

kas apliecinātu tā tiesības veikt profesionālo darbību Latvijas Republikā atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajai kārtībai. 

Ņemot vērā to, lai pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem jau ir izsniegtas licences sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgas ārvalsts normatīvie tiesību akti) tā reģistrācijas valstī un faktu, ka iesniedzot 

piedāvājumu atklātā konkursā automātiski netiek garantēta Būvdarba līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, tad ir nelietderīgi noteikt, lai pretendenta 

piesaistītie ārvalstu speciālisti jau uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi būtu reģistrēti Latvijas Republikas reģistros. Ņemot vērā faktu ka ārvalstu 

speciālista kvalifikācijas atzīšanas process var aizņemt iepriekš neprognozējamu laiku kas var būt ilgāks nekā laika periods no atklāta konkursa 

izsludināšanas līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim, kā arī to, ka šis process saistīts ar pretendenta papildus administratīvo un finanšu 

resursu patēriņu uzskatām, ka uz atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir pietiekami ja pretendents piedāvājumam pievieno ārvalstu 

speciālista parakstītu apliecinājumu, ka tas atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republika un tikai gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.  

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam precizēt attiecīgo nolikuma punktu, nosakot, ka pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem ir jāiesniedz 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai atbilstoša sertifikāta kopija, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts, vienlaikus nosakot, ka papildus ir 

jāiesniedz ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās 



darbības veikšanai Latvijas Republikā un tikai gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu 

speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

 

Atbilde:  

Pasūtītājs norāda, ka nolikuma 10.3.6.prasība ir pamatota ar Būvniecības likuma  8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka gadījumā, ja persona 

attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārvalstīs un šī izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atzīta likumā „Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā,  šai personai ir tādas pašas tiesības kā šā panta pirmajā daļā 

minētajām personām. Tāpat  Pasūtītājs norāda, ka likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 7.panta otrās 

daļas 1.punkts nosaka, ka „būvniecības jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un 

likumā noteiktajos  

gadījumos - profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas: 1) būvinženieris - specialitātes, kuras nosaka likumi būvniecības jomā.” Ņemot vērā 

minēto, Pasūtītājs norāda, ka nolikuma 10.3.6. punkta prasība pretendentam ir  izvirzīta ar mērķi, lai izvairītos no riska, kas saistīts ar to, ka 

pretendenta piedāvātais ārzemju  speciālists pēc līguma noslēgšanas nesaņem atbilstošo profesionālo kvalifikācijas atzīšanas  apliecību vai sertifikātu, 

tādejādi neļaujot laikus uzsākt būvdarbus un apdraudot ERAF projekta realizāciju. 

Papildus informējam, ka par Pasūtītāja izstrādāto Iepirkuma procedūras dokumentāciju pozitīvu  atzinumu ir sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojs, 

veicot Iepirkuma procedūras pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32.1.punktu. 

Ievērojot minēto, izmaiņu veikšana 14.3.punktā nebūtu pamatota un lietderīga. 

 

Jautājums:  

l.daļa Ārējie inženiertīkli  

ŪK iekš. Santehnika 

ŪKT ār.  

Lūdzu atšifrēt pozicīju: "ACO StormBrixx sistēma(88 modulis)": 

Nav norādīta mērvienība 

Cik pamatelementu, sānu paneļu, aukšd.pārsegu, savienotāju? Vai ir nepieciešamas pārbaudes šahtas, piekļuves punkti, adapteri, 

čuguna lūkas? Lūdzu precizēt ģeotekstila, aizsargājoša filca, ģeomembrānu apjomus?  

Atbilde:  

I daļa  Ārējie inženiertīkli  

ŪK iekš. Santehnika 

ŪKT ār.  

ACO StormBrixx sistēmas (88 modulis) raksturojums: 

 ACO StormBrixx pamatelements L 1200, W 600, H 342 – 192 gab.; 

 ACO StormBrixx sānu panelis L 1200, W 600, H 55 – 112 gab.; 

 ACO StormBrixx augšd. pārsegs L550, W550, H43 – 48 gab.; 

 ACO StormBrixx savienotājs – 235 gab.;  

 Pārbaudes šahtas, adapteri utt., kas netika norādīts, netika paredzēts dotā projekta un tā apjoma ietvaros; 

 Ģeotekstila apjoms - 87 m2, aizsargjosla un ģeomembrāna šajā komplektā neietilpst (sk. Pielikumā doto attēlu). 

 



 

Jautājums:  

SAT ar. Jauns projekts 

Lūdzu precizēt pozīciju: "Monolītais dz.bet.vairogbalsts pie kameras (skat. Ip, SAT-?) 2 gab.". Nav rasējums, nav zināmas dimensijas, 

apjoms.  

Atbilde:  

Papildinātā projekta (2013. gada 30. augusta izmaiņas) SAT sadaļā ir visi monol.dz.betona vairogbalstu rasējumi ar visiem nepieciešamiem izmēriem 

un apjomiem.   

 

Jautājums:  

IV. daļa Ce|u būvmehānikas praktiskās darbnīcas jaunbūve 

6.tāme IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA 

Stūra ventilis mērvienība? 

Caurplūdes ūdenssildītājs mērvienība? 

Atbilde:  

6. tāme Iekšējais ūdensvads un kanalizācija 

 Stūra ventilis – Dn15 (sk. Ceļu būvmehānikas darbnīcas būvniecība. Iekārtu un materiālu specifikācija. ŪK.IS-1.); 

 Caurplūdes ūdenssildītājs – q = 2,0 l/min.; 2,5 kW (220 V). (tips: Thermex Light MS 10 vai ekvivalents - sk. Ceļu būvmehānikas darbnīcas 

būvniecība. Iekārtu un materiālu specifikācija. ŪK.IS-1.). 
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