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APSTIPRINĀTS 

Rīgas domes  

Pilsētas attīstības departamenta 

 Iepirkuma komisijas 

2021. gada 24. septembra sēdē, 

protokols Nr. 15 

 

ATBILDES UZ POTENCIĀLĀ KANDIDĀTA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

slēgtā konkursā  

„Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra 

infrastruktūras būvprojektu izstrāde un būvniecība”  

(id. Nr. RD PAD 2021/7) 

 

Jautājums: 

,,Vai Nolikuma 7.5.7.2.1., 7.5.7.2.2. un 7.5.7.3. punktā prasītā atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pieredze var tikt apliecināta ar vienu būvniecības objektu, kas atbilst gan 

7.5.7.2.1., gan 7.5.7.2.2., gan arī 7.5.7.3. punkta prasībām?” 

Atbilde: 

Pasūtītājs apstiprina, ka Konkursa nolikuma 7.5.7.2.1., 7.5.7.2.2. un 

7.5.7.3. apakšpunktā prasītā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze var tikt apliecināta ar 

vienu būvniecības objektu. 

Jautājums: 

,,Vai atbildīgā darbu vadītāja - Ceļu būvdarbu vadītāja ar būvprakses sertifikātu ceļu 

un/vai tiltu būvdarbu vadīšanā pieredze, kura prasīta Nolikuma 7.5.7.3. apakšpunktā 

var tikt apliecināta ne tikai ar tādu būvniecības objektu, kurā attiecīgais būvspeciālists 

bijis ceļu un/vai tiltu sadaļas darbu vadītājs, bet arī ar tādu ar Nolikuma 7.5.7.3. 

apakšpunktā minēto objektu, kurā Kandidāta nominētais Atbildīgais darbu vadītājs – 

Ceļu būvdarbu vadītājs ir bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs?” 

Atbilde: 

Pasūtītājs apstiprina, ka Atbildīgā darbu vadītāja - Ceļu būvdarbu vadītāja ar 

būvprakses sertifikātu ceļu un/vai tiltu būvdarbu vadīšanā pieredze, kura izvirzīta 

Konkursa nolikuma 7.5.7.3. apakšpunktā, var tikt apliecināta ne tikai ar tādu 

būvniecības objektu, kurā attiecīgais speciālists bijis ceļu un/vai tiltu sadaļas darbu 

vadītājs, bet arī ar Konkursa nolikuma 7.5.7.3. apakšpunktā minēto objektu, kurā 

kandidāta Atbildīgais darbu vadītājs – Ceļu būvdarbu vadītājs ir bijis atbildīgais 

būvdarbu vadītājs. 

Jautājums: 

,,Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma 4. punktā kandidātam jāsniedz informācija par 

personām/uzņēmumiem uz kuru spējām kandidāts balstās, lai nodrošinātu kvalifikācijas 

prasību izpildi. No 1. pielikuma 4. punktā prasītās informācijas secināms, ka 

informācija sniedzama tikai par juridiskām personām, piemēram, reģistrācijas numurs 

un juridiskā adrese.   No vienas puses speciālistu pieejamība attiecas uz kvalifikācijas 

prasību izpildi, jo nolikuma 7.5.6. – 7.5.21. punkti ietverti 7. sadaļā ,,Kandidātu 

kvalifikācijas un atlases prasības”. No otras puses, nolikums izvirza prasības, ka saistībā 

ar speciālistiem aizpildāmi nolikuma 6., 7., 8. un 9. pielikumi. 
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Lūgums precizēt, vai kandidātam aizpildot nolikuma 1. pielikuma veidnes ceturto 

punktu, tajā jānorāda: 

a) tikai tās personas (juridiskas personas) uz kuru spējām kandidāts balstās, lai 

nodrošinātu nolikuma 7.3. – 7.4. kvalifikācijas prasību izpildi, respektīvi prasības, 

kuras attiecas tikai un vienīgi tieši uz kandidāta saimnieciskajām (finansiālajām), kā arī 

tehniskajām un profesionālajām spējām, nenorādot šeit nolikuma 7.5.6. – 

7.5.21. punktos minētos būvspeciālistus? 

b) vai tomēr papildus 1. pielikuma veidnes ceturtajā punktā jānorāda arī visi 

būvspeciālisti (nolikuma 7.5.6. – 7.5.21.), kuru piesaisti iepirkuma līguma darbības 

laikā kandidātam ir jānodrošina.” 

Atbilde: 

Pasūtītājs paskaidro, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma 4. punktā jānorāda 

personas/uzņēmēji, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām (Konkursa 

nolikuma 7.3.1. apakšpunkts) un tehniskajām un profesionālajām iespējām (Konkursa 

nolikuma 7.4.1. – 7.4.5. apakšpunkts) kandidāts balstīsies. Saskaņā ar Konkursa 

nolikuma 7.5.1. apakšpunktu kandidāts būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu 

nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem, kuriem ir atbilstoša pieredze un kuri ir darba 

tiesiskajās attiecībās ar kandidātu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir 

parakstījuši apliecinājumu par dalību iepirkuma līguma izpildē. Piesaistot speciālistu, 

ar kuru kandidāts nav darba tiesiskās attiecības, pieteikumam klāt jāpievieno 

dokuments, kas apliecina šīs personas sadarbību gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums 2. kārtā, un šī persona piedalīsies būvprojekta izstrādes vai 

būvniecības procesā iepirkuma līguma izpildes laikā. Atbilstoši Konkursa nolikuma 

7.5.1. – 7.5.5. apakšpunkta prasībām kandidāts iesniedz aizpildītu tabulu (Konkursa 

nolikuma 6. pielikums) par kandidāta atbildīgajiem speciālistiem un to pierādošos 

dokumentus. Atbilstoši Konkursa nolikuma 7.5.6. – 7.5.21. apakšpunkta prasībām 

kandidāts iesniedz aizpildītas tabulas (Konkursa nolikuma 7. un 8. pielikums) par 

speciālistu profesionālo pieredzi un to pierādošos dokumentus, un speciālistu 

apliecinājumus (Konkursa nolikuma 9. pielikums). 

 


