
Atklāts konkurss 

Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūve 

 Identifikācijas Nr. VNP 2015/17 
 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 

 

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē  20.08.2015. 

 

 

1. Jautājums 
Darba apjomos 1.daļā poz. 6. 

6 Futbola treniņu laukuma seguma ieklāšana  m² 2688 

  Mākslīgais segums VICROTY TURF 40 m² 2822 

 

Lūdzu precizēt mākslīga seguma nosaukumu, iesniegt informāciju par tehniskiem 

parametriem (jo nevienam piegādātājam nav tāda seguma) , kā arī papildināt 

6.pozīciju ar vārdiem „Vai analogs” 

 

Atbilde: Lūdzam pievērst uzmanību tehniskās specifikācijas (10. pielikums) 1.5. 

punktam:  

1.5.Tā kā mākslīgo segumu futbola laukumā izbūvēs Latvijas Futbola federācijas 

nolīgts izpildītājs, tāmē 1-1 nav jāiekļauj izmaksas pozīcijās:  

6 7--38 Futbola treniņu laukuma seguma ieklāšana  m² 2688 

  

 

Mākslīgais segums VICROTY TURF 40 m² 2822 

 

 

2. Jautājums  

 Darbu apjomos 3.daļā poz. 1 

  
1.Skrejceliņš ap stadionu un 100m 

skrejceliņš     

1 

Skrejceliņa ap stadionu un 100m 

skrejc.ieklāšana m² 1114 

  Mākslīgais segums Polytan WS m² 1170 

 

Lūdzu papildināt 1.pozīciju ar vārdiem „Vai analogs” 

 

Atbilde: Sagatavojot tāmes lūdzam ņemt vērā tehniskās specifikācijas (10. pielikums)2.8. 

un 2.9. punktu nosacījumus, kas nosaka līdzvērtīgu materiālu izmantošanas kārtību. 

 



3. Jautājums 

Darbu apjomos 2 . daļā 

20 

Basketbola laukuma sintētiskā seguma 

ieklāšana m² 600 

  Mākslīgais segums Polytan S m² 630 

 

Lūdzu papildināt 20.pozīciju ar vārdiem „Vai analogs” 

 

Atbilde: Sagatavojot tāmes lūdzam ņemt vērā tehniskās specifikācijas (10. pielikums)2.8. 

un 2.9. punktu nosacījumus, kas nosaka līdzvērtīgu materiālu izmantošanas kārtību. 

 

 

4. Jautājums 

Pasūtītāja atbildes uz jautājumiem no 17.08.2015. 

 

„Pasūtītāja Atbilde: Par atbilstošu nolikuma 13.7. punkta prasībām tiks uzskatīts 

tikai tāds pretendents, kas piedāvās atbildīgo būvdarbu vadītāju sertificētu ceļu 

būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējos piecos gados ir vadījis vismaz vienu 

būvdarbu līgumu sporta laukuma vai stadiona izbūvē, kur līguma vērtība nav 

mazāka par EUR 250000 bez PVN, vai ceļu seguma izbūvē, kur līguma vērtība 

nav mazāka par EUR 300000 bez PVN.  

Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā tiks uzskatīts par neatbilstošu nolikuma prasībām. 

 

Uzskatam , ka Pasūtītājs ierobežo ar tādu atbildi Pretendentu konkurenci un 

skaitu, jo Pretendentiem kā Ģenerāluzņēmējiem ir pieredze  tāda veida  

Objektos, kur  par atbildīgo būvdarbu vadītāju tika nozīmēts –  būvdarbu 

vadītājs, kuram ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 

Lūdzu Pasūtītāju pamatot Nolikuma p. 13.7.prasību vai izteikt sekojoši: 

 

13.7. Pretendents nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētus 

speciālistus: 

1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ēku būvdarbu vadīšanā vai ceļu būvdarbu vadīšanā, 

kurš iepriekšējos piecos gados ir vadījis vismaz vienu būvdarbu līgumu sporta 

laukuma vai stadiona izbūvē, kur līguma vērtība nav mazāka par EUR 250000 

bez PVN  vai ceļu seguma izbūvē, kur līguma vērtība nav mazāka par EUR 

300000 bez PVN; 

2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju; 

3. elektroietaišu izbūves darbu vadītāju 

 

Atbilde: Saskaņā ar 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju 

klasifikāciju” sporta laukumi ir inženierbūves (kods 241).  



 Atbilstoši  19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. 

pielikumam „Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” atklātie sporta 

laukumi ietilpst 9. grupā „Citas, atsevišķi neklasificētas inženierbūves”. 

Ņemot vērā iepriekšminēto klasifikāciju, 19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” 7. punktu , kā arī to,  ka  lielākā  daļa darbu  (cilvēkstundās 

pēc kontroltāmes 1-1, 1-2, 1-3)  atbilst ceļu būvdarbu raksturam, komisija uzskata, ka 

piemērotākais šajā gadījumā ir atbildīgais speciālists, kas sertificēts ceļu būvdarbu 

vadīšanā. Sporta kompleksā nav paredzēts uzbūvēt nevienu ēku. 

Komisija neuzskata, ka tādējādi tiek ierobežota konkurence, jo tirgū  daudz 

būvuzņēmumu, kas darbojas ceļu būvē, kā arī atbilstošu speciālistu. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu piegādāji sava 

saimnieciskā un finansiālā stāvokļa, kā arī tehnisko un profesionālo spēju pierādīšanai 

atbilstoši izvirzītajām prasībām var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

 

Nolikuma 13.7. punkta prasības netiks mainītas. 

 

  

5. Jautājums 

Ņemot vērā to, ka nolikuma 13.6. un 13.7. punktos nav norādīts konkrēts ceļu segums, 

kura izbūvē pretendentam jābūt pieredzei, kā arī to, ka bruģa seguma izbūves tehnoloģija 

ceļa braucamajai daļai un gājēju celiņam neatšķiras, lūdzu skaidrot, vai pretendents būs 

izpildījis nolikuma 13.6. un 13.7. punktu prasības, piedāvājot objektu, kura līguma 

summa ir ne mazāka par EUR 300 000 bez PVN un kurā veikti darbi bruģēta celiņa 

izbūvē.  

Atbilde: Jā, pretendents būs izpildījis nolikuma 13.6. un 13.7. punkta prasības.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                        A. Žuks 


