
Par atklāta konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  

"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta 

 infrastruktūras renovācija" ietvaros"  

(identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF) 

nolikuma skaidrojumiem 

 

          AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta  

"Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas 

Nr. ASTU/2011/03/ERAF iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar lūgumu sniegt atbildes uz 

šādiem jautājumiem:  

 

Jautājums 

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.2 (Kvalifikācija) 2 punktā ir teikts, ka „Pretendenta gada 

vidējais kopējais finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu 

veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz pretendenta piedāvātās cenas 

apmērā ... Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku 

finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā". Lūdzu apstipriniet, ka, ja līguma izpildē ir plānots 

piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju finanšu apgrozījums tiks skaitīts kopā ar 

pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu?  

Jautājums 

Nolikuma pielikuma Nr.2 (Kvalifikācija) 4.2 punktā ir teikts, „Ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā". Lūdzu 

apstipriniet, ka, ja līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju 

pieredze tiks skaitīta kopā, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju? 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.panta „Vispārīgie 

nosacījumi attiecībā uz piegādātāju 3. daļu Piegādātājs ir tiesīgs balstīties uz citu piegādātāju 

iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs, kas piedalās iepirkumā, pierāda sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot attiecīgo 

piegādātāju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei" un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 46.panta „Kvalifikācijas sistēmas 5. 

daļu Ja kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi izvirza prasības attiecībā uz piegādātāja 

saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām, piegādātājs ir 

tiesīgs balstīties uz citu piegādātāju iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs, kas iesniedzis pieteikumu, sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam to, ka visā kvalifikācijas sistēmas darbības laikā viņa rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, pierāda, iesniedzot attiecīgo piegādātāju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību" 

SIA „REM PRO" nepiekrīt Pasūtītāja sniegtajām atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem un lūdz 

vēlreiz izvērtēt sniegtās atbildes saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumu un sniegt šādu atbildi uz 1. jautājumu „Jā, apakšuzņēmēju finanšu apgrozījums tiks 

skaitīts kopā ar pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu" un uz 2. jautājumu „Lai 

apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, apakšuzņēmēju pieredze tiks skaitīta kopā ar 

Pretendenta pieredzi". 

Lūdzam vēlreiz sniegt kompetentu skaidrojumu uz uzdoto 3. jautājumu: 

 

Atbilde  

Izskaidrojam, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

regulējumam: 

1) ja līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju finanšu 

apgrozījums tiks skaitīts kopā ar pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu; 



 2 

2) ja līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju pieredze tiks 

skaitīta kopā, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju. 

Jautājums 

Pasūtītāja mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv publicētajā informācijā „Atbilde uz 

jautājumu Nr. 1" atbildē uz 2. jautājumu Pasūtītājs ir noteicis būvuzraudzībā iesaistīto 

speciālistu minimālo laika ieguldījumu līguma izpildes laikā: 

- dzelzceļa un/vai tramvaja sliežu ceļu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas 

- tiltu būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas 

- ceļu būvdarbu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas 

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas 

- elektroietaišu būvdarbu būvuzraugs - 1 cilvēkdienas 

- ēku būvuzraugs - 0,5 cilvēkdienas 

- būvinženieris - 1 cilvēkdienas. 

Vai SIA „…" pareizi saprot, ka 1 cilvēkdiena = normāls dienas darba laiks = darba laiks 

piecas dienas nedēļā no 8.00 līdz 17.00 visā būvdarbu laikā? 

 

Atbilde 

1 cilvēkdiena – normāls dienas darba laiks (piecas dienas nedēļa) no 8.00 līdz 17.00 visā 

būvdarbu laikā.  

 

  
 

Šops 65433632 
Dumbrovska 65433632 

tramvaju@dautkom.lv 

 

 

http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
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