
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2014. gada 16. jūnija sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa 

„Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā”, 

identifikācijas Nr. MND 2014/20 (turpmāk – Atklāts konkurss), 

nolikumu 

Jautājums Nr. 1 

Iepirkuma I, III un IV daļa. Darbu daudzumu sarakstos salturīgā slāņa izbūve no drenējošas 

smilts Kfiltr.≥ 1 m/dn. „Ceļu specifikācijas 2012” neprasa filtrācijas koeficienta noteikšanu, ja 

materiāla granulometrija ir atbilstoša. Lūdzam precizēt, vai salturīgais slānis izbūvējams 

atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012” prasībām? 

Atbilde Nr. 1 

Filtrācijas koeficients salturīgā slāņa materiālam noteikts atbilstoši ceļa segas aprēķinam, lai 

nodrošinātu pietiekamu salturību. Būvuzņēmējam šajā gadījumā būs jāiesniedz materiāla 

atbilstības deklarācija, kurā būs iekļauts filtrācijas koeficients un tam jāatbilst tāmē 

norādītajam. Filtrācijas koeficienta norādīšana ir papildus prasība „Ceļu specifikācijas 

2012” noteiktajam, viss pārējais, kas attiecas uz salturīgā slāņa būvniecību jāveic atbilstoši 

„Ceļu specifikācijas 2012”. 

Jautājums Nr. 2 

Darbu daudzumu sarakstos norādīts, ka atgūtie materiāli jāizved uz Pasūtītāja atbērtni. 

Lūdzam norādīt konkrētas vietas vai attālumus līdz atbērtnēm (demontējamiem asfalta 

gabaliem, šķembu segumam, bruģa segumam, bruģa segumam, betona apmalēm). 

Atbilde Nr. 2 

Komisija izdara grozījumus Atklāta konkursa darbu daudzumu sarakstos, nosakot, ka visi 

atgūtie materiāli ir jāizved uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Jautājums Nr. 3 

Iepirkuma I daļā, Lielā iela no kantora ielas līdz Daibes ielai. Darbu daudzumu sarakstā 

pozīcijā Nr. 17 „Koku ciršana ar celmu laušanu” 18 gab. Savukārt šīs pašas ielas projekta 

apjomu cērtamo koku sarakstā 33 gab. Lūdzam precizēt cērtamo koku skaitu. 

Atbilde Nr. 3 

Komisija izdara grozījumus Atklāta konkursa darbu daudzumu sarakstos, nosakot, ka I daļas 

darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr. 17. „Koku ciršana ar celmu laušanu” cērtamo koku 

skaits ir 33 gab. 

Jautājums Nr. 4 

Iepirkuma I daļā, Lielā iela no kantora ielas līdz Daibes ielai. Darbu daudzumu saraksta visās 

pozīcijās, kur paredzēti dolomīta minerālmateriālu pamatu vai segumu izbūve (pozīcijas 

Nr. 39., 44., 48., 49. un 57.) ir ierakstīta stiprības klase N III un LA 30 vai LA 35. 

Minerālmateriāku N III klasei atbilst LA 40. Lūdzam apstiprināt, ka šajās pozīcijās jāizmanto 

materiāli ar N III stiprības rādītājiem. 

Atbilde Nr. 4 

Komisija paskaidro, projektā noteiktās materiāla cietības prasības (LA koeficients) atbilst 

ceļa segas aprēķinam un paredzētajām ekspluatācijas īpašībām, tādēļ jāizmanto materiāli, 

kur minimālās prasības – gan N klase, gan LA koeficients, atbilst projektā prasītajam. 

Papildus informējam, ka ir veikti grozījumi Atklāta konkursa II daļas darbu daudzumu 

saraksta 24., 26. un 28. pozīcijā, nosakot minerālmateriālu maisījuma stiprības klasi N-III. 

  



Iepirkuma komisijas 

2014. gada 25. jūnija sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu 

Jautājums Nr. 1 

Publisko iepirkumu likuma 33. panta 7. daļā teikts, ka, iesniedzot piedāvājumu vai 

pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir 

cauršūts vai caurauklots. Vai pasūtītājs atzīs par derīgu pretendenta piedāvājumu, ja 

atvasinājumi un tulkojumi tiks apliecināti ar vienu apliecinājumu un piedāvājums tiks 

caurauklots? 

Atbilde Nr. 1 

Komisija paskaidro, ka pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likumu un piedāvājumi, kas tiks 

noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un Atklāta konkursa nolikumam, tiks 

atzīti par derīgiem, t.i., pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu, kurā atvasinājumu un 

tulkojumu pareizība ir apliecināta ar vienu apliecinājumu un kurš ir cauršūts vai caurauklots. 

 

Iepirkuma komisijas 

2014. gada 27. jūnija sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu 

Jautājums Nr. 1 

Nolikuma 3.2.6. punkta b apakšpunktā teikts, ka Pretendents būvdarbu izpildes procesu 

nodrošina ar sertificētu darbu aizsardzības speciālistu. Vai Pretendents būs izpildījis šī 

nolikuma prasību, ka tiks piedāvāts darba aizsardzības speciālists atbilstoši MK 2003. gada 

25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus „ 

8.
1
 apakšpunktā minētajām prasībām. 

Atbilde Nr. 1 

Komisija paskaidro, ka pasūtītājs atzīs par atbilstošu speciālistu, kas atbilst Ministru 

kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 8.
1
 apakšpunktā minētajām prasībām, ja tiks iesniegti kvalifikāciju apstiprinošu 

dokumentu kopijas. 

Jautājums Nr. 2 

Atklāta konkursa I daļas tehniskajā specifikācijā pozīcijā Nr. 118 Zaļās zonas atjaunošana, 

izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) ir norādīts 

apjoms 525 m
3
, vai šī mērvienība ir pareiza, vai nav jābūt 525 m

2
? 

Atbilde Nr. 2 

Komisija paskaidro, ka tehniskajā specifikācijā Atklāta konkursa I daļas tehniskajā 

specifikācijā pozīcijā Nr. 118 Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, 

apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) apjoms ir 525 m
2
. Komisija norāda, ka arī 

projekta ELT (apgaismojuma) sadaļas materiālu daudzuma sarakstā, specifikācijās, darbu 

apjomos nepieciešamais apjoms pozīcijai Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, 

h=10cm, apsētu ar zāli ir 525 m
2
. 

 


