
   

     
 

 

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

2013/3 ERAF) 

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

 

Jautājums 

Darbu apjomos Nr. 5 "Ventilācija" " Mācību iestāžu darbnīcas rekonstrukcija un jaunbūve" ir 1.21. pozīcija „Gaisa pārplūdes reste ” KIO =16 gab. 

Lūdzam norādīt izmēru.  

Atbilde: 300x100mm. 

Jautājums 

Darbu apjomos Nr. 4 " Iekšējas apkures sistēmas"  "Ceļu būvmehānikas praktiskās darbnīcas jaunbūve' ir 1.31. pozīcija „Trīsgaitas vārsts ar 

automātisko piedziņu”  =1 gab. 

Lūdzam norādīt izmēru.   

Atbilde: DN25, 6,3 Kvs. 

Jautājums 

Darbu apjomos Nr. 1-1 „Āra pagalma skolas teritorijas labiekārtojums” 1.35. – 1.45. pozīcijās ir norādītas ceļa zīmes, izmērs „600”, 2 atstarojošā 

klase, bet Daugavpilī ir pieņemts lēmums par ceļa zīmju ar izmēru „700”, 1 atstarojošā klase, uzstādīšanu. (Informācija no SIA „CKD D”) 

Lūdzam novērst šo neatbilstību un paskaidrot, kāda izmēra un kādas atstarošanas klases jābūt ceļa zīmēm.  



Atbilde: Projekta risinājumā uzrādītais ceļa zīmju izvietojums un specifikācija ir saskaņota Va/s "Latvijas Valsts Ceļi" Daugavpils ceļu nodaļā, līdz ar 

to pieņemot, ka ceļu zīmju izmēri un klase ir tādas, kā norādīts.  

Jautājums 

Darbu apjomos sadaļā „Vispārceltniecības darbi” (sk. Kopsavilkumu) ir lokālās tāmes ar nosaukumu „Dažādi darbi”. 20.08.2013. grozījumos tās tika 

izslēgtas, bet 30.08.2013. grozījumos tika atkal iekļautas.  

 Lūdzam precizēt, vai var šajā tāmē iekļaut tos darbus, kuri ir citās lokālajās tāmēs, bet pēc daudzuma neatbilst projektam? Piemēram:  

 Darbu apjomu tabulā lokālajā tāmē Nr. 1-1 „Mācību iestāžu darbnīcas rekonstrukcijas un jaunbūve” 1.30. pozīcijā Piekargriestu sistēmas 

montāža (tips Armstrong)  = 1340,63 m
2
, bet projektā AR 3-16 – AR 3-21 = 2414 m

2
. Starpība sastāda 1073,37 m

2
.  

Vai var iekļaut šo starpību lokālajā tāmē „Dažādi darbi”?  

Atbilde: Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantā pirmās daļas 1.un 2.punktam, Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt  iepirkuma 

procedūras atklātumu un piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.  

Savukārt Publisko iepirkuma likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos. 

Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. 

Ņemot vērā minētos atklātības, brīvības, vienlīdzības un taisnīguma principus komisija paskaidro, ka iepirkuma dokumentācija, t.sk. specifikācijas un 

tehniskie projekti vienlīdz brīvi pieejami  visiem pretendentiem vienādā sastāvā un saturā.   

Komisija jau ir vērsusi pretendentu uzmanību atklāta konkursa dokumentācijā iekļautajai norādei, ka Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo 

materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai 

nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas 

komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, 

izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, 

ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas 

papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu 

ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un 

apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles 

sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai 

produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.   



Tātad  būvuzņēmējam jāparedz darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstos, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Ņemot vērā minēto,  atklāta  konkursa Nolikuma piezīmi, iepirkumu komisija sagaida no pretendenta kā attiecīgas nozares lietpratēja, aizpildītos 

„Darbu apjoma sarakstus”  un „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām” atbilstoši mājaslapā publicētajam un brīvi pieejamiem tehniskajiem 

projektiem „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un  „Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87”  

Komisija paskaidro, ka gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp tehniskajiem projektiem un darbu apjomu sarakstiem – noteicošais ir tehniskais 

projekts.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu 

„Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus 

darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

Līdz ar ko iepirkumu komisija neiesaka izmanot sadaļu „Dažādi darbi” aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu 

apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ” 

Jautājums 

Detalizēti izpētot projektu un darbu apjomus, kuri tika izsniegti konkursam, tika atklāts ļoti daudz neatbilstību un neiekļautu darbu. Ja visu iekļaut 

lokālajā tāmē „Dažādi darbi”, tad pretendents nonāks neizdevīgos apstākļos, jo novērtēšanas kritērijs ir „Viszemākā cena”, un tas ir pretrunā ar 

Publisko iepirkumu likumu.  

Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Publisko iepirkumu 17.panta 1.daļa nosaka, ka tehniskajām specifikācijām jānodrošina vienādas iespējas visiem 

pretende3ntiem un tās nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā. Visiem būvdarbu apjomiem jābūt noteiktiem 

saskaņā ar tehnisko projektu un jābūt iekļautiem būvdarbu apjomu sarakstā. 

Atbilde:  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.pantā pirmās daļas 1.un 2.punktam, Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt  iepirkuma 

procedūras atklātumu un piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.  

Savukārt Publisko iepirkuma likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos. 

Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. 

Ņemot vērā minētos atklātības, brīvības, vienlīdzības un taisnīguma principus komisija paskaidro, ka iepirkuma dokumentācija, t.sk. specifikācijas un 

tehniskie projekti vienlīdz brīvi pieejami  visiem pretendentiem vienādā sastāvā un saturā.   

https://www.dropbox.com/sh/0tjp92a0h5sjc1m/S1ELbRXg5u
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6


Komisija jau ir vērsusi pretendentu uzmanību atklāta konkursa dokumentācijā iekļautajai norādei, ka Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo 

materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai 

nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas 

komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, 

izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, 

ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas 

papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu 

ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un 

apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles 

sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai 

produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.   

Tātad  būvuzņēmējam jāparedz darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu apjomu sarakstos, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Ņemot vērā minēto atklāta  konkursa Nolikuma piezīmi, iepirkumu komisija sagaida no pretendenta kā attiecīgas nozares lietpratēja, aizpildītos 

„Darbu apjoma sarakstus”  un „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām” atbilstoši mājaslapā publicētajam un brīvi pieejamiem tehniskajiem 

projektiem „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un  „Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87”  

Komisija paskaidro, ka gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp tehniskajiem projektiem un darbu apjomu sarakstiem – noteicošais ir tehniskais 

projekts.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu 

„Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus 

darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

Līdz ar ko iepirkumu komisija neiesaka izmanot sadaļu „Dažādi darbi” aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu 

apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām”.  

Jautājums 

https://www.dropbox.com/sh/0tjp92a0h5sjc1m/S1ELbRXg5u
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6
https://www.dropbox.com/sh/jd55e888jtvdpbf/Rone0HBXk6


Arodskolas (kadastra Nr.05000052801001), 1.mācību korpusa rekonstrukcija: 

Projektā ir paredzētas mēbeles, bet darbu apjomos tās nav. Lūdzam precizēt, vai mēbeļu iegāde un montāža ir šī iepirkuma sastāvā? 

Atbilde: Iepirkuma ietvaros tiek paredzēts iegādāties visas  iebūvējamās mēbeles, kas paredzētas tehniskajā projektā.   

Jautājums 

 Informācijas centra (IT centra) jaunbūve: 

Projektā ir paredzētas mēbeles, bet darbu apjomos tās nav. Lūdzam precizēt, vai mēbeļu iegāde un montāža ir šī iepirkuma sastāvā? 

Atbilde:  Iepirkuma ietvaros tiek paredzēts iegādāties visas  iebūvējamās mēbeles, kas paredzētas tehniskajā projektā.  

Jautājums 

 Ceļu būvmehānikas praktiskās darbnīcas jaunbūve: 

Projektā ir paredzētas mēbeles, bet darbu apjomos tās nav. Lūdzam precizēt, vai mēbeļu iegāde un montāža ir šī iepirkuma sastāvā? 

Atbilde: Iepirkuma ietvaros tiek paredzēts iegādāties visas  iebūvējamās mēbeles, kas paredzētas tehniskajā projektā.  

19.09.2013. 


