
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2015. gada 04. februāra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa 

„Rožu ielas rekonstrukcija un gājēju celiņa izbūve Ventas ielā ar ielas seguma atjaunošanu”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/15 (turpmāk – Atklāts konkurss), 

nolikumu 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Nolikuma punktā 3.3.5. prasīta pieredze 

2 līdzīgu būvdarbu izpildē, bet 

3.3.5.4. punktā ir prasība pievienot 

3 atsauksmes. Lūgums precizēt, vai 

pieredzes pierādīšanai pietiek ar 

2 (diviem) būvdarbiem un 2 (divām) 

atsauksmēm vai attiecīgi 3 (trīs) un 3 

(trīs)? 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Atklāta 

konkursa nolikuma 3.3.5.4. apakšpunktā ir 

pārrakstīšanās kļūda, Pasūtītājs par 

atbilstošu piedāvājumu atzīs piedāvājumu, 

kurā būs iesniegtas 2 (divas) atsauksmes. 

2. Par iesniedzamās tāmes formātu.* 

Jautājums – vai jāiesniedz finanšu 

piedāvājuma tāme atbilstoši tikai 

Ministru kabineta 2006. gada 19. 

decembra noteikumu Nr. 1014 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība” 9.pielikumam vai arī atbilstoši 

minētajiem noteikumiem un 9.pielikums 

vēl papildus? Jo atbilstoši Ministru 

kabineta 2006. gada 19. decembra 

noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

noteikumiem 

tāmes tiek gatavotas atbilstoši 5., 6. un 

7.pielikumam. 
*Finanšu piedāvājums 

3.4.2.1. jāsagatavo atbilstoši Tehniskajā 

specifikācijā (2. pielikums) norādītajiem 

apjomiem un Ministru kabineta 2006. gada 19. 

decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība” un minēto noteikumu 9. 

pielikuma formai (drukātā formātā un papildus 

elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā 

(CD vai USB datu nesējā).” 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka atbilstoši 

Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra noteikumiem Nr. 1014 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” noteikumu 30. punktam 

„Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu 

piedāvājumā iesniedz veicamo darbu un to 

cenu sarakstu (turpmāk – saraksts). 

Saraksta minimālais apjoms noteikts šā 

būvnormatīva 9.pielikumā. Pasūtītājs 

sarakstu pievieno iepirkuma nolikumam 

(ja nepieciešams, sarakstu papildina ar citu 

informāciju).” Saraksts (Finanšu 

piedāvājuma forma) ir ievietots pasūtītāja 

mājaslapā. 

 

  



2015. gada 11. februāra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par  

Atklāts konkursa nolikumu 

 

Nr

. 

Jautājums Atbilde 

1. Jautājums par iepirkuma MND 2015/15 

Finanšu piedāvājuma II daļas pozīciju 

Nr. 5.2. Vai Ventas ielas rekonstrukcijas 

un pozīcijā Nr. 5.2. ir ieviesusies kļūda? 

Esošās pamata kārtas profilēšana un 

sablīvēšana līdz 90Mpa – norādītā 

mērvienība ir “m
3
”, vai nav jābūt “m

2
”? 

Komisija paskaidro, ka 5.2. pozīcijā ir 

pārrakstīšanās kļūda un pozīcijas 

mērvienība ir m
2
. 

5.2. 5.2. 

Esošās pamata 
kārtas profilēšana 
un sablīvēšana līdz 
90Mpa 

m
2
 1958,00 

 

2. Vai Ventas ielas rekonstrukcijas pozīcijās 

Nr. 3.7., 3.8. un 3.9. norādītie apjomi ir 

precīzi? Tie nesakrīt ar pozīciju aprakstos 

norādītajiem procentiem. 

3.7. 7.5. 
Brūna bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (10%) 

m² 31,00 

3.8. 7.5. 
Sarkana bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (15%) 

m² 2,00 

3.9.   
Pelēka bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (75%) 

m² 228,00 
 

Komisija paskaidro, ka finanšu 

piedāvājumā tiks veikti grozījumi. 

3.7. 7.5. 
Brūna bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (10%) 

m² 30,00 

3.8. 7.5. 
Sarkana bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (15%) 

m² 45,00 

3.9.   
Pelēka bruģa seguma 
"Mozaīka" izbūve 6cm 
biezumā (75%) 

m² 223,00 

Atklāta konkursa nolikums tiek grozīts, 

publicējot paziņojumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā un 

publicējot grozīto nolikumu pasūtītāja 

mājas lapā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/ 

 

2015. gada 25. februāra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par  

Atklāts konkursa nolikumu 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Darbu izmaksu otrajā daļā, tāmes pozīcijai 

9.4. „Cementbetona bortakmeņu 100.15.8 

izbūve” prasīti cementbetona bortakmeņi 

ar izmēriem 100.15.8, Latvijā šāda izmēra 

cementbetona bortakmeņus neražo, vai var 

izmantot cementbetona bortakmeņus ar 

izmēriem 100.20.8. 

Komisija paskaidro, ka pretendents 

projekta realizācijā drīkst izmantot 

bortakmeņus ar izmēriem 100.20.8. 

 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/

