
Par nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem

Jautājums Atbilde
Pretendents izanalizējot iepriekšminētā 
konkursa nolikumu konstatējis, ka 
Pasūtītājs kā vienu no kvalifikācijas 
prasībām noteicis Pretendenta pieredzi 
līdzīga objekta būvniecībā, rekonstrukcijā 
vai renovācijā (sk. 8.3.1. punktu). 
Nolikuma 8.3.1. punktā Pasūtītājs 
pieredzes apliecināšanai lūdz iesniegt 
atsauksmi par veiktajiem darbiem. 
Minētajā punktā atsauksmi prasīts 
iesniegt par veiktajiem 
energoefektivitātes darbiem ēkas 
rekonstrukcijā. Pretendents lūdz 
Pasūtītāju skaidrot, vai šāda nolikum 
punkta redakcija nozīmē, ka gadījumā, ja 
Pasūtītājs savu pieredzi līdzīgu objektu 
realizācijā apliecina ar renovācijas 
darbiem, atsauksmi iesniegt nav 
nepieciešams?

Nolikuma 8.3.1. punktā Pasūtītājs definējis 
prasības Pretendenta tehniskajām un 
profesionālajām spējām. Lai Pretendents 
apliecinātu pieredzi līdzīgu darbu veikšanai, 
līdz ar iepirkuma piedāvājumu iesniedzama arī 
atsauksme par vēsturiski veiktajiem darbiem, 
kuri raksturojami kā līdzīgi darbi pēc būvdarbu 
rakstura – energoefektivitātes paaugstināšana, 
būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija. Līdz 
ar to Pretendentam līdz ar piedāvājumu ir 
jāiesniedz atsauksme par vismaz 1 (vienu) 
līdzvērtīgu darbu pēc būvdarbu rakstura, 
neatkarīgi no tā, vai pieredze balstās tikai uz 
renovācijas darbiem.

Par iepirkuma 1. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Kalna ielā 2, Kocēni, Kocēnu 
pagastā, Kocēnu novadā”
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Pretendents izpētot Tehniskās 
dokumentācijas pielikumu Nr. 1.4., kas 
elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas 
lapā (www.kocenunovads.lv) secinājis, ka 
Projekta saturā norādīta projekta lapa 
AR-6 „Logu un durvju specifikācija”, 
taču apskatot iepirkuma dokumentācijai 
pievienoto projektu, Pretendents 
konstatējis, ka attiecīgā specifikācija nav 
pievienota. Pretendents lūdz pievienot 
attiecīgo specifikāciju.

Dokuments pievienots vēlāk. Šobrīd logu un 
durvju specifikācija ir pievienota un pieejama 
Pasūtītāja mājas lapā, kopā ar pārējo tehnisko 
dokumentāciju. Faila nosaukums „6_8_Logu un 
durvju specifikācija_Kocenu_bernudarzs.pdf”.

Lokālā tāmē Nr.1 (cokola siltināšana) 
pozīcija Nr.4 „Cokola siltināšana ar 
ekstrudēta polistirola plāksni, 
b=150mm”. Saskaņā ar attiecīgajai 
iepirkuma daļai (iepirkuma 1. daļa) 
pievienoto tehnisko dokumentāciju, proti, 
projekta lapu AR-7, ēkas cokols siltināms 
ar 100 mm biezu siltumizolācijas kārtu. 
Lūdzam precizēt nepieciešamās 
siltumizolācijas biezumu.

Darbu apjomu tāmēs siltināšanas materiālu 
apjomi un kvalitātes prasības noteiktas ņemot 
vērā ēkas Energoaudita pārskatā norādītos 
apjomus. Līdz ar to PII „Auseklītis” Kocēnu 
ēkai cokola siltināšanai jāizmanto 150mm biezs 
siltumizolācijas materiāls.

Lokālā tāme Nr.1 (iepirkuma 1. daļa). 
Saskaņā ar doto darbu specifikāciju 

Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un 
krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt 

http://www.kocenunovads.lv/


Pretendents secina, ka Pasūtītājs cokola 
apdari, tai skaitā dekoratīvā apmetuma un 
krāsošanas darbus paredzējis veikt arī 
cokola pazemes daļai. Pretendents 
uzskata, ka tas ir neracionāls naudas 
līdzekļu izlietojums. Lūdzam iepirkuma 
komisiju pārskatīt Lokālās tāmes Nr.1 
darbu specifikācijā norādītos darbu 
apjomus.

gludu krāsotu.

Par iepirkuma 2. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē  „Auseklītis” Rubenē, Rūķu ielā 3, Rubenē, 
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
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Lokālā tāme Nr.1 (iepirkuma 2. daļa). 
Saskaņā ar doto darbu specifikāciju 
Pretendents secina, ka Pasūtītājs cokola 
apdari, tai skaitā dekoratīvā apmetuma un 
krāsošanas darbus paredzējis veikt arī 
cokola pazemes daļai. Pretendents 
uzskata, ka tas ir neracionāls naudas 
līdzekļu izlietojums. Lūdzam iepirkuma 
komisiju pārskatīt Lokālās tāmes Nr.1 
darbu specifikācijā norādītos darbu 
apjomus.

Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un 
krāsojumu  nevajag.  Cokolu  labāk  saglabāt 
gludu krāsotu.


