
Pretendenta  jautājums Iepirkumu komisijas atbilde 

1) nolikuma punktā Nr.9.3.3. teikts „Apstiprināts 
Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, (ja 
Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas 
plāno piesaistīt Būvdarbiem, vai citu personu 
finanšu iespējām) finanšu pārskats bez PVN tajā 
komercdarbības daļā, kas attiecas uz iepirkuma 
priekšmetu par 2013.gadu, 2012.gadu un 
2011.gadu. Ja pretendenta darbības ilgums ir 
mazāks nekā 3 gadi, tas norāda informāciju par 
finanšu apgrozījumu par faktisko darbības laiku”, 
lūdzam Jūs precizēt ko Pasūtītājs ir domājis ar 
finanšu pārskatu bez PVN tajā komercdarbības 
daļā, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu un 
vēršam Jūsu uzmanību, ka peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā uzrādītajā apgrozījumā ietilpst ne tikai 
ieņēmumi un izmaksas kas iegūtas no būvniecības 
darbu veikšanas, bet arī visi pārējie saimnieciskās 
darbības ieņēmumi un izmaksas, informācija par 
attiecīgās nozares apgrozījumu tiek astpoguļota 
gada pārskata pielikumos. Kā arī pamatojoties uz 
likumu “Gada pārskata likuma” aktuālās redakcijas, 
66.panta 1. punktu “Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi 
pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 
četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet 
sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus 
no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem 
kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes 
sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada 
pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc 
pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta 
ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar 
paskaidrojumu par to, kad gada pārskats 
apstiprināts. Kapitālsabiedrības paskaidrojumu par 
to, kad gada pārskats apstiprināts, aizstāj ar 
akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola 
izrakstu ar lēmumu par gada pārskata 
apstiprināšanu. Šajā daļā minētos dokumentus 
sabiedrība iesniedz papīra formā vai elektroniski” 
par 2013 pārskata gadu uzņēmējam var būt 
pieejams tikai operatīvais (neauditēts) gada pārskats. 
Vai šajā gadījumā Pretendents būs izpildījis nolikuma 
prasību, ja iesniegs informāciju no neauditēta gada 
pārskata un tā pielikumiem; 

2) nolikuma punktā Nr. 11.1.4. teikts „Detalizēta 
veicamo darbu, pielietoto materiālu izmaksu tāme, 
kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās 
izmaksas, saskaņā ar Tehnisko projektu. Tāme 
aizpildīta atbilstoši formai Pielikumam Nr. 3 „Darba 
uzdevums un pielikumam Nr. 31 „Darbu izmaksu 
tāmes” Koptāmē atspoguļotai kopējai Līgumcenai 
jāsakrīt ar atsevišķo tāmju kopsummu; pretendenta 
piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām 
visā līguma izpildes laikā. Tāmēm jābūt 
sagatavotām atbilstoši LR MK 2006. gada 19. 
decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par 
Latvijas Būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība”” Tāmē pretendentam jāiekļauj 

1) Pasūtītājs nav noteicis, ka 
Pretendentam jāiesniedz auditēts 
finanšu gada pārskats. Pretendentam ir 
jāiesniedz paraksttiesīgas personas 
apstiprināts finanšu pārskats bez PVN, 
kas būs Pretendenta iesniegtais gada 
pārskats, pēc kura Pasūtītājs varēs 
pārliecināties par komercdarbību, kas 
attiecas uz iepirkuma priekšmetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Pretendentam visi veicamie darbi un 

materiāli ir jāatspoguļo tāmē, kura 
jāsastāda atbilstoši LR MK 2006.gada 
19.decembra noteikumiem Nr.1014 
„Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu 
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 
kārtība” pielikumiem Nr.5.,6.,7.  

 
 
 



visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu  
apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši 
tehniskajai dokumentācijai,  Latvijas  Republikā  
spēkā  esošajai  likumdošanai un katra konkrētā 
tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir 
pienākums pārliecināties,  ka  tāmē  ir  iekļauti  visi  
darbi  un  materiāli,  atbilstoši tehniskajam 
projektam” Lūdzam Jūs precizēt kādā formā 
Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums, atbilstoši 
LBN 501-06 5., 6., 7. Pielikumam vai nolikumā 
uzrādītajā formā Pielikumam Nr. 3 „Darba 
uzdevums un pielikumam Nr. 31 „Darbu izmaksu 
tāmes”. Ja Pretendentam ir jāiesniedz tāme 
atbilstoši Pasūtītāja formai Pielikumam Nr. 31 
lūdzam pievienot šo formu iepirkuma 
dokumentācijai; 

3) nolikuma C pielikumā „Līguma vienošanās” 
2.punkta d.apakšpunktā norādīts „Līguma Speciālie 
noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi” ir 
norādīts Līguma izpildes nodrošinājuma un avansa 
garantijas veidne, savukārt nolikumā nav atrodami, 
ne speciālie noteikumi, ne veidnes, kā arī šo 
nodrošinājumu apmērs; 

4) nolikuma pielikumā C1 „Piedāvājuma pielikums” 
sadaļā „Līguma noteikumu apakšpunkts” ir norādīti 
apakšpunkti, kas neatbilst nolikumam pievienotajā 
līguma projektā norādītajiem, piemēram „Darbu 
izpildes nokavējuma līgumsods” pielikumā uzrādīts 
līguma apakšpunkts 8.7., savukārt pēc līguma 
projekta sanāk apakšpunkts 6.1., lūdzam precizēt 
nolikuma pielikumu C1 norādītos apakšpunktus; 

5) līguma projekta 6.punktā „Līgumsods” 
apakšpunktos Nr. 6.1. līguma sods ir norādīts 
0.15% apmērā no Līguma kopējās summas par 
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30% no 
Līguma kopējās summas un apakšpunktā Nr. 6.2. 
līguma sods ir norādīts 0.5% apmērā no 
nesamaksātās summas par katru nokavētot dienu, 
bet ne vairāk kā 30% no Līguma kopējās summas, 
savukārt Civillikuma 1716.pants nosaka, ka 
„Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai 
neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts 
pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 
procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības 
apmēra”. Lūdzam Jūs veikt korekcijas līguma 
projekta apakšpunktos Nr. 6.1. un Nr. 6.2. 

6) nolikuma pielikumā C1 „Piedāvājuma pielikums” 
pozīcijā Līgumsods par samaksas nokavējumu 
datu sadaļā ir norādīts __% no nokavētā 
maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet 
ne vairāk kā 15%, tā kā norādītais līgumsods 
neatbilst Līguma projektā norādītājam lūdzam Jūs 
precizēt nolikums pielikumu C1; 

7) nolikuma pielikumā D3 „Speciālistu saraksta 
veidne” A: „Galveno speciālistu saraksts” bez 
būvdarbu vadītāja ir norādīts arī projekta vadītājs 
un speciālisti, savukārt nolikumā nav pieejama 
informācija par prasībām šiem speciālistiem; 

8) Iepirkuma nolikumam ir pievienots pielikums A 
”Tehniskā specifikācija” un iepirkuma tehniskajai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Iepirkuma Nolikums ir pamats 

nosacījumiem, pēc kuriem jāsagatavo 
Pretendenta piedāvājums. Nolikuma C 
pielikumā ir ieviesusies kļūda, kura tika 
izlabota un šādi nosacījumi turpmāk 
netiek minēti. 

 
4) 6) Izskatot Pretendenta aizrādījumus, 

iepirkumu komisija precizēja pielikumu 
C1 „Piedāvājuma pielikums”. No 
pielikuma C1 tika izslēgti apakšpunkti 
par ieturējuma procentiem un naudas 
summām, ka arī par iekārtu un 
materiālu samaksu, kas tiek veikta, kad 
tie piegādāti darbu izpildes vietā,  

 
 
 
 
 
5) Iepirkumu komisija, ņemot vērā 

Pretendenta ieteikumu, veica korekcijas 
Līguma projekta 6.1 un 6.2 punktos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Sk.4) atbildi 
 
 
 
 
 
 
7) Šiem speciālistiem atsevišķas prasības 

nav noteiktas, iepirkumu komisija 



dokumentācijai ir pievienots fails 
Specifikācija_UKT-2014.03.13, lūdzam Jūs precizēt 
pēc kura no šiem dokumentiem ir jāgatavo finanšu 
piedāvājums, jo nolikuma pielikums A „Tehniskā 
specifikācija” pozīcijas ir detalizētas, savukārt 
tehniskajai dokumentācijai pievienotais fails ir bez 
detalizācijas. A „Tehniskā specifikācija” uzrādītie 
apjomi būtiski atšķiras no faila Specifikācija_UKT-
2014.03.13.. 

 

speciālas prasības nosaka būvdarbu 
vadītājiem, pārējiem speciālistiem ir  
jānorāda profesionālā pieredze un 
statuss.  

8) Finanšu piedāvājums ir jāgatavo pēc 
Nolikumā pievienotās tehniskās 
specifikācijas, kurā visi materiāli un 
apjomi tika precizēti pēc ‘Pasūtītāja 
finansiālajām iespējām. 

 


