Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,
iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF
Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
Ieinteresētais piegādātājs lūdz Iepirkuma komisiju veikt Līguma projekta 3.8. un 3.9.punktā
sekojošas korekcijas ņemot vērā sekojošo:
Ministru kabineta noteikumi Nr.502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu nosaka, ka Būvspeciālistu apdrošināšanas līgums ir jāuztur spēkā
visu būvdarbu un garantijas laiku, bet nevis jābūt noslēgtam, tādējādi tās nav vienādas nozīmes
prasības. Bez tam, ņemot vērā apstākli, ka būvspeciālists var izbeigt darba tiesiskās attiecības ar
Būvuzņēmēju pabeidzot objektu vai ātrāk, tad prasība noslēgt apdrošināšanas līgumu uz visu garantijas
laiku ir nepamatota. Ņemot vērā iepriekš minēto Ieinteresētais piegādātājs lūdz Iepirkuma komisiju,
veikt korekcijas Līguma projekta 3.8. un 3.9.punktos, nosakot, ka Būvspeciālistu un būvdarbu veicēja
apdrošināšanas līgumu nav jāiesniedz Pasūtītājam, bet ir jāuztur spēkā visu līguma izpildes un
garantijas laiku.
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Līguma projekta 3.8. un 3.9. punktu prasības atbilst Ministru kabineta noteikumi Nr.502 “Noteikumi
par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un vienlaicīgi
nosaka līguma izpildei nepaciešamo dokumentu iesniegšanu Pasūtītājam, līdz ar to nav pamata līguma
noteikumu grozīšanai.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
izskatot atklāta konkursa nolikumu un Tehnisko projektu, ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt
elektroietaišu izbūves darbu vadītāja sertifikāta darbības jomu, tas ir, speciālists ir tiesīgs vadīt
elektroietaišu izbūves darbus ar spriegumu līdz 1kV vai līdz 10kV. Nolikuma 9.1.4. punkta b)
apakšpunktā nav atsauces uz nepieciešamo sprieguma apmēru.;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Pretendentam jānodrošina elektroietaišu izbūves darbu vadītāja kvalifikācija atbilstoši būvprojektā
paredzētiem būvdarbiem (skatīt būvprojekta sējumus Nr.3/13 un Nr.4/13)
Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma 9.2.2. punktā ir noteikts, ka "Pretendentam ir jābūt pieejamiem
apgrozāmiem finanšu līdzekļiem, vai kredītlīnijai vismaz EUR 300 000,00.", taču pie pretendenta
iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem nav noteikts kāds dokuments jāiesniedz, lai izpildītu šī
punkta prasību. Vai 9.2.2. punktā minētā prasība būs izpildīta, ja tiks iesniegts pretendenta sagatavots
apliecinājums?;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Atklāta konkursa nolikuma 9.2.2. punktā noteiktā prasība tiks izpildīta ar pretendenta sagatavotu
apliecinājumu, kurā būs norādīta informācija par pieejamiem apgrozāmiem līdzekļiem vai kredītlīniju,
kuri nav mazāki par nolikuma 9.2.2. punktā noteikto apjomu.
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Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
lūdzam grozīt atklāta konkursa 9.1.4. punkta f) apakšpunktā noteikto prasību, lai tā pieļautu, ka darba
aizsardzības koordinators var būt arī fiziska persona atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" ?;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Izvērtējot nolikuma 9.1.4. punkta apakšpunkta f. prasības “Darba aizsardzības koordinatoram ir spēkā
esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem
Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba
aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību””, izpildi, par nolikuma prasībai
atbilstošu tiks uzskatīts Pretendenta iesniegtais sertifikāts kompetentā speciālista darba aizsardzībā
darbu veikšanai.
Vienlaicīgi precizējam, ka Nolikuma 10.5.7. punktā apakšpunktā f. par nolikumam atbilstošu tiks
uzskatīts Pretendenta iesniegtais kompetentā speciālista sertifikāts, kas izsniegts atbilstoši Ministru
kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām
institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences
novērtēšanas kārtību”” noteikumiem.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma 9.1.4. punkta c) apakšpunktā ir noteikts sekojošais: "Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts".
Tā kā valstī ir mainījusies speciālistu sertifikācijas sistēma, attiecīgi ir mainījušās arī patreiz reģistrēto
sertificēto speciālistu sertificēto darbu jomas - tās ir papildinātas, un iepriekš izsniegtajos sertifikātos
jomas ir definētas atšķirīgi un tādējādi definējumi ir atšķirīgi, kaut gan tiem ir vienāda nozīme un tie
ļauj veikt identiskus darbus. Šādi arī šo atšķirību komentēja Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu
reģistra darbiniece un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība. Lūdzam
pasūtītāju apstiprināt, ka speciālistam izsniegtais sertifikāts ,,Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība" derīgs līdz 2018. gada septembrim tiks uzskatīts par
atbilstošu nolikuma 9.1.4. punkta c) apakšpunkta profesionālās kvalifikācijas izpildē! Uzskatām, ka
minētais sertifikāts ir atbilstošs, un ar to speciālists ir tiesīgs veikt ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu
vadīšanu. Sertifikātus nepieciešams vērtēt pēc būtības, ne tikai no to nosaukuma.;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Nolikuma 9.1.4. kvalifikācijas prasību izpildei tiks pieņemti būvprojektā paredzēto darbu un
normatīviem aktiem atbilstoši un spēkā esoši būvdarbu vadītāju sertifikāti neatkarīgi no tā vai tie ir
izsniegti līdz 30.09.2014. vai pēc šī datuma. Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka Pretendentam ir
pienākums nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus Būvprojektā paredzēto būvdarbu
vadīšanai.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma 9.1.4. punkta d) apakšpunktā ir noteikts sekojošais: "Siltumapgādes,
ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts;".
Tā kā valstī ir mainījusies speciālistu sertifikācijas sistēma, attiecīgi ir mainījušās arī patreiz reģistrēto
sertificēto speciālistu sertificēto darbu jomas - tās ir papildinātas, un iepriekš izsniegtajos sertifikātos
jomas ir definētas atšķirīgi, un tādējādi definējumi ir atšķirīgi, kaut gan tiem ir vienāda nozīme un tie
laui veikt identiskus darbus. Šādi arī šo atšķirību komentēja Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu
reģistra darbiniece un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.
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Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka speciālistam izsniegtais sertifikāts ,,Siltumapgādes un ventilācijas
sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība" derīgs līdz 2018. gada septembrim tiks
uzskatīts par atbilstošu nolikuma 9.1.4. punkta d) apakšpunkta profesionālās kvalifikācijas izpildē!
Uzskatām, ka minētais sertifikāts ir atbilstošs, un ar to speciālists ir tiesīgs veikt - darbus, kas minēti
jaunajā sertifikāta nosaukumā - siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
vadīšana (https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/sertificesanas-institucijas ). Sertifikātu nepieciešams vērtēt
pēc būtības, ne tikai no to nosaukuma. Minētais sertifikāts izdots pamatojoties uz veco Būvniecības
likumu un uz tā pamata izdotiem 2003.gada 8.jūlija MK noteikumiem Nr. 383. Šo noteikumu pielikumā
ir norādītas sertificēšanas jomas. Šajā pielikumā 2.4.4. punktā ir norādīta šāda sertificēšanas joma: siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.
2014.gada 1.oktobrī, kad stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, tika izdoti jauni MK noteikumi, kas
noteica jomas un to nosaukumus, kādos ir sertificējami būvspeciālisti. 2014.gada 7.oktobra MK
noteikumu Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi" 2.pielikumā tika norādītas jomas un to nosaukumi, kādās var tikt sertificēti speciālisti. Šajā
sarakstā parādās šāda joma -siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu
būvdarbu vadīšana. Šajā jomā tika apvienotas iepriekšējo MK Nr. 383 2.4.4. un 2.4.5.punktos norādītās
sertificēšanas jomas.
Savukārt ar 2016.gada 12.janvāra MK noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada
7. oktobra noteikumos Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses
uzraudzības noteikumi" tika izdarīti grozījumi sertificēšanas jomās un to nosaukumos. Pēc šo
noteikumu spēkā stāšanās ar 2016.gada 1.maiju šai jomai ir jauns nosaukums - siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana.
Apkopojot augstāk minēto ieinteresētais piegādātājs norāda, ka dotajā brīdī gaisa kondicionēšana pēc
būtības ir iekļauta sertifikāta darbības jomā arī agrāk izsniegtajā sertifikātā.
Attiecībā uz nolikuma prasībā minēto aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšana - kas pēc jaunajiem
noteikumiem
saucas
"saldēšanas
sistēmu
būvdarbu
vadīšana"
(https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/sertificesanas-institucijas ): lūdzam Pasūtītājam izdalīt kā atsevišķu
apakšpunktu atsevišķam speciālistam.
Apkopojot augstāk minēto, lūdzam pasūtītāju apstiprināt, vienlaikus grozot konkursa nolikuma prasību
atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, ka speciālistam izsniegtais sertifikāts
“siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība" derīgs līdz
2018.gada septembrim tiks uzskatīts par atbilstošu nolikuma 9.1.4. punkta d) apakšpunkta
profesionālās kvalifikācijas izpildē, vienlaikus papildinot 9.1.4. punktu ar atsevišķu apakšpunktu ar
speciālistu ar šādu sertifikātu "saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana" ?;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Izskatot pretendenta jautājumu nolēma grozīt nolikuma 9.1.4. punkta d. apakšpunktu izsakot to
sekojoša redakcijā :
”d. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs
sertifikāts”,
Papildināt nolikuma 9.1.4. punktu ar g. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“g. saldēšanas sistēmu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts”.
Nolikuma 9.1.4. kvalifikācijas prasību izpildei tiks pieņemti būvprojektā paredzēto darbu un
normatīviem aktiem atbilstoši, spēkā esoši būvdarbu vadītāju sertifikāti neatkarīgi no tā vai tie ir
izsniegti līdz 30.09.2014. vai pēc šī datuma. Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka Pretendentam ir
pienākums nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus Būvprojektā paredzēto būvdarbu
vadīšanai.
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Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma 9.2.1. punktā noteikts, ka "Pretendenta vidējam viena gada apgrozījumam
būvniecībā, ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos finanšu gadus, ". Lūdzam apstiprināt, ka atbilstoši
atklāta konkursa nolikuma 9.2.1. punktam un 10.5.3. punktam par finanšu apgrozījumu, pretendents
par 2016.gadu drīkst iesniegt operatīvos datus, jo pretendents saskaņā ar Gada pārskatu likuma
66.panta l.daļu 2016.gada pārskatu drīkst iesniegt līdz 2017.gada 31.jūlijam, jo 2016.gada uzņēmuma
darbības rādītāji pārsniedz Gada pārskatu likuma 24.panta 2.daļas kritērijus;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Sagatavojot izziņu saskaņā ar nolikuma 10.5.3. prasībām, pretendents par 2016.gadu drīkst iesniegt
operatīvos datus par finanšu apgrozījumu būvniecībā . Vienlaicīgi atgādinām, ka “Gada pārskatu
likums” zaudējis spēku 01.01.2016.

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma 10.3.3. punktā un 10.3.4. punktā noteikts, ka iesniedzamas izziņas, kas
izdotas ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas. Norādām, ka izziņas un citus dokumentus,
kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu;
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Atklāts konkurss „ Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”, Id. Nr. SOP 2016/23 EJZF tiek
veikts saskaņā ar “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, kur 47.panta (1) daļa
nosaka: “Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās
institūcijas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus
pirms iesniegšanas dienas.”

Piegādātāja jautājums, uzdots 23.12.2016.:
atklāta konkursa nolikuma D4 pielikums "Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apliecinājums" dublē
D5 pielikumu "CV veidne", jo šajos dokumentos sniedzamā informācija pārklājas. Lūdzam precizēt,
vai tiešām ir nepieciešams iesniegt abus šos dokumentus, vai vienu no tiem.
SOP IeK atbilde, sagatavota 11.01.2017.:
Konkursa nolikuma 10.sadaļa “Iesniedzamie dokumenti” paredz, ka saskaņā ar 10.5.6. punktu
Pretendentam jāiesniedz informāciju par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja vadītajiem
būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto pieredzi, atbilstoši
Speciālista kvalifikācijas veidnei (D4 pielikums). Savukārt nolikuma 10.5.8. punkts paredz iesniegt
Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar veidni
(D5 pielikums).
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