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1. Tāmes 1_5_2_1, lapas 1-1-4 “Seguma izbūve”, 

pozīcijās 4. un 5. “Seguma izbūve, ietves apjomi un 

Prāgas ielas krustojumā” dots seguma apjoms un to 

mērvienība m². Pozīcijās 23, 24 dots tas pas 

bruģakmes bez apjomiem, bet to vietā ir piezīme, kas 

bojā tāmes apreiķinu sistēmu. Lūdzam precizēt, kam ir 

vajadzīgas pozīcijas ar piezīmēm apjomu vietā un kā 

šīs pozīcijas aipildīt (ja pozīcijas ir vajadzīgas). Šis 

jautājums attiecas arī uz pārējām konkursa pozīcijām 

ar piezīmēm. Ja šajā pozīcijās (ar piezīmi) apjomi 

neatkarto jav minetos apjomus, lūdzam dot piezīmes 

vietā apjomus. 

Departaments informē, ka ir precizējis 

Nolikuma 1.5.2.; 1.5.3. un 1.5.4. 

pielikumus – būvdarbu apjomus. 

2. Lūdzam Pasūtītāju paskaidrot, ka Nolikuma 

9.pielikuma veidnē Apakšuzņēmējs var aizpildīt 

tabulas aili – Nododamo darbu vērtība % no kopējās 

finanšu piedāvājuma summa, ja Apakšuzņēmējam 

netiks sniegta informācija par Pretendenta kopējo 

finanšu piedāvājuma summu, ņemot vērā to, ka 

Nolikuma 8.pielikuma veidnē Pretendents norada 

Apakšuzņēmējiem Nododamo darbu vērtību % no 

kopējās finanšu piedāvājuma summas. 

Ņemot vērā to, ka Pretendentam, 

iesniedzot piedāvājumu būs zināma kopējā 

finanšu piedāvājuma summa, 

Pretendentam nav šķēršļu aizpildīt 

Nolikuma 8. un 9. pielikuma veidnes, 

norādot apakšuzņēmējiem nododamo 

darbu % apjomu. 

3. Vai Pasūtītājs uzskatīs par atbilstošiem Pretendenta 

speciālistu aizpildītus 7. un 14.pielikumus, kas 

sagatavoti saskaņā ar 2018.gada 09.oktobra iepirkumu 

komisijas sēdē apstiprināta Nolikuma veidnēm, jo 

Pretendenta speciālisti tos jau ir aizpildījuši un 

parakstījuši. 

Departaments norāda, ka Pretendentam ir 

jāiesniedz visa informācija kā arī visi 

dokumenti, kuri ir norādīti Nolikumā. 

Pretendentam ir tiesības norādīt arī 

papildus informāciju. 

Ja iesniegtajās veidnēs būs norādīta visa 

aktuālā informācija, kas tiek prasīta ar 

Nolikuma grozījumiem, tad pretendents ir 

tiesīgs iesniegt šo informāciju sākotnēji 

publicētajā veidnes formā.  

4. Vai Pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu Pretendenta 

iesniegto Apsekošanas aktu, kas sagatavots saskaņā ar 

2018.gada 09.oktobra iepirkumu komisijas sēdē 

apstiprināta Nolikuma veidni (13.pielikums), jo 

Pretendents objekta apsekošanu jau ir veicis un 

Pasūtītāja pārstāvis aktu ir parakstījis. 

Departaments norāda, ka atbilstoši 

Nolikuma 1.9.4.punktā minētajam, 

Tehniskajam piedāvājumam pretendents 

pievieno aizpildītu apsekošanas aktu 

(13.pielikums), kurā norādīts, ka objekta 

apskati ir veicis pretendenta būvspeciālists. 

Departaments norāda, ka būvspeciālists var 

būt arī būvinženieris - atbildīgais būvdarbu 

vadītājs. 

5. Pie veiktām tāmju nosaukuma izmaiņām, lūdzam veikt 

izmaiņas nolikuma Pidāvājuma formai. 

Departaments informē, ka iepirkuma 

piedāvājumu formas maiņu nav plānots 

mainīt/ precizēt. 
 


