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Atbildes uz pretendentu jautājumiem 
 

 

 

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē  17.08.2015. 

 

1. Jautājums.  Saskaņā ar nolikuma 13.6. p. Pretendentam ir pieredze vismaz viena 

būvdarbu līguma sporta laukuma vai stadiona ar summu ne mazāku par EUR 250000 

bez PVN vai viena būvdarbu līguma ceļu seguma izbūves izpildē ne mazāku kā EUR 

300000 bez PVN iepriekšējos 5 (piecos)  gados.  

Vai pretendents tiks uzskatīts par atbilstošu nolikuma prasībām, ja tam ir pieredze 

viena būvdarbu līguma  izpildē sporta laukuma vai stadiona ar summu ne mazāku par 

EUR 250000 bez PVN  veikšanā, kā apakšuzņēmējam, kurš ir veicis 60 % no kopējā 

darbu apjoma?  

 

Atbilde: Ja pretendentam kā apakšuzņēmējam ir pieredze  sporta laukuma vai stadiona 

būvdarbu līguma izpildē ar summu ne mazāku par EUR 250000 bez PVN, pretendents tiks 

uzskatīt par atbilstošu. 

   

2. Jautājums.  Saskaņā ar nolikuma 13.7. p. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam ir jābūt pieredzei 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;  

Vai pretendents tiks uzskatīts par atbilstošu nolikuma prasībām, ja tam ir 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā, NEVIS CEĻU BŪVDARBU VADĪŠANĀ un tas ir būvdarbu vadītājs 

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

PVN, tomēr nevis kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet kā apakšnieku būvdarbu vadītājs 

īstenojot 60 % no objekta apjoma? 

 

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.  
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