
 
 

 

Ādažu Brīvas Valdorfa skolas sporta zāles būvnieciba 

Projekts Nr. 2/EEZLV02/14/AK/011 

Iepirkuma identifikacijas Nr. 2015/01EEZLV 

 

 
Jautājumi un atbildes par iepirkuma aprakstu 

 

 

1. Nolikuma Pielikums Nr.8 Kritēriji : 
C Norēķinu kārtība 

 
Maksimālais punktu skaits tiek 
piešķirts piedāvājumam ar 
visgarāko 
norēķinu termiņu 

0 - 30 punkti 
15 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, 
ja Pretendents noreķinus piedāva veikt 30 dienu 
laika no briža, kad Pasutitajs ir akceptējis un 
pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 
30 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, 
ja Pretendents noreķinus piedāva veikt 30 dienu 
laika no briža, kad Pasutitajs ir akceptējis un 
pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 

Lūdzu pārbaudīt 15 punktu un 30 punktu kritērijus, jo teksts abām ir vienāds. 
Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 Pielikuma Nr.8 Kritērijs C ir dzēsts. Skatīt e-pastu: 

ABVS atbilde Nr.4. 

 

2. Saistībā ar Biedrības Privātā vidusskola ĀBVS izsludināto iepirkumu "Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība" (ID Nr.2015/01EEZLV) vēlamies precizēt 
izpildīto darbu garantijas laiku, jo apraksta 5.6.3. punktā minēts termiņš 36 mēneši, bet 15.7. 
punktā vismaz pieci gadi. 

Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 punkts 15.7. ir precizēts. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde 

Nr.4. 

 

3. Apraksta punkts 10.1.7. "Pretendenta rakstisks paziņojums/apliecinājums, ka tā 

pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu (2012., 2013., 2014.) vidējais gada neto apgrozījums nav 

mazāks par EUR 3 000 000 ( trīs miljoni euro) gadā (vai ekvivalenta summa citā valūtā);" 

Kas šajā punktā domāts ar "noslēgto finanšu gadu"? Vai, ja Pretendents nav iesniedzis 
Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu par 2014.gadu (pārskats jāiesniedz līdz 
30.04.2015.), par 2014.gadu var norādīt operatīvo informāciju, vai arī šajā gadījumā 
jānorāda informācija par 2011., 2012. un 2013.gadu? 

Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 punkts 10.1.7. ir precizēts. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde 

Nr.4. 

Brīvā formā sniegt apliecinājumu, ka pēdējo trīs gadu (2012., 2013., 2014.) vidējais gada neto 

apgrozījums nav mazāks par EUR 3 000 000 

 

4.  Apraksta punkts 7.2. "Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt iesniegtam bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, kuru izsniegusi licencēta iestāde, kurai ir tiesības 

sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstīs." un 7.3. "Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments ir jāsagatavo izmantojot 

iepirkuma aprakstam pievienoto formu (pielikums Nr. 2);" 

Pielikumā Nr.2 norādīts, ka tā ir Bankas garantijas forma, lūdzam precizēt kāda forma 
jāizmanto apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma sagatavošanai? 

Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 Pielikums Nr.2 ir precizēts. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde 

Nr.4. 

5.  Apraksta punkts 10.1.4. "pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo 

speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinošus 



dokumentus (tajā skaitā, sertifikātus), un pieredzes sarakstu. Pretendenta atbildīgo speciālistu 

saraksts jāsagatavo izmantojot iepirkuma aprakstam pievienoto formu (pielikums Nr. 3)." 

5.1. Vai pareizi saprotam, ka Pielikums Nr.3 ir gan speciālistu saraksts, gan 9.3.3. punkta 
prasībām atbilstošās pieredzes saraksts? 

Jā.  

5.2.Vai pareizi saprotam, ka objekti jānorāda tikai ēku būvdarbu vadītājam (apraksta 
punkts 9.3.3.1.) un siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājam (apraksta 
punkts 9.3.3.2.), jo pārējiem speciālistiem (elektroietaišu būvdarbu vadītājs, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, darba aizsardzības koordinators) nav izvirzītas 
nekādas prasības attiecībā uz pieredzi? 

Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 punkti Nr.9.3.3.1 un Nr.9.3.3.2 ir precizēts. Skatīt e-

pastu: ABVS atbilde Nr.4. 

 

6. Lūdzam sniegt informāciju un projekta sadaļu ar materiālu specifikācijām par 
„Saules enerģijas iegūšanas sistēma”, kura uzrādīta iepirkuma sadāļā „tāme iepirkumam” 
Materiālu specifikācija uzrādīta SM specifikācijā. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde Nr.3. 

 
7. Lūdzam sniegt projekta sadaļu VST (ārējās vājstrāvas), VS (iekšējās vājstrāvas), 

UKT (ārējais ūdensvads un sadzīves kanalizācija) materiālu specifikāciju. 

Skatīt e-pastus: ABVS atbilde Nr.1 un Nr.2 

 
8. Pēc esošās projekta dokumentācijas redzams ir tikai viens WiFi rūteris jaunajā ēkā 

un kabeļu trase atzīmēta ar vienu sarkanu līniju. Vai tas tā ir? 
Paredzēts 1 rūteris 

 
9. Vai kabeļu kanalizācija ir jāizbūvē? 

Kabeļu kanalizācija atbilstoši VST materiālu spec. 

 

 

10. Vai jaunajā ēkā nebūs ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija? 
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju paredzēts izstrādāt pakalpojuma nodrošināšanas 

firmai (ar kuru vienosies). 

 
 

11. Vai jaunajā ēkā nebūs apsardzes signalizācija? 
Apsardzes signalizāciju paredzēts izstrādāt pakalpojuma nodrošināšanas firmai. (ar kuru vienosies) 

 
12. Vai jaunajā ēkā nebūs datu un telefona iekšējie tīkli? 

Ēkā nav paredzētie iekšējie telefona un datu tīkli. 

 

13 Iepirkuma apraksta pielikumā Nr. 8 (kritēriji) skaidrojums par 15 un 30 punktu 
piešķiršanu ir identisks. Lūdzu, precizējiet šo kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazona 
atšifrējumu. 

15 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents norēķinus piedāvā veikt 30 

dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir akceptējis un pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 

30 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents norēķinus piedāvā veikt 30 

dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir akceptējis un pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 

14. Nolikuma p.12. „Piedāvājumu atvēršana” “12.1. Piedavajumu atvēršanu 
Pasūtītājs veiks slēgta sanāksmē bez pretendentu piedalīšanās 2015.gada 13.aprīlī pec 
pulksten 16.15.”. 



 
 
 
Jautājums – vai tas nozīme, ka Pretendenti, kuri iesniedza savus piedāvājumus nezinās par 
citu Pretendentu kritērijiem līdz uzvarētāja pasludināšanas? Sakarā ar to ka Pretendenti 
iegulda savus finanšu līdzekļus , t.sk. Piedāvājuma nodrošinājumu 20 000 EUR apmērā, kā 
arī dokumentācijas un tāmes sastādīšana aizņems laiku, uzskatam , ka sēdei jābūt atklātai. 
Lūdzam izmainīt prasību un noteikt : 12.1. Piedavajumu atvēršanu Pasūtītājs veiks atklātā 
sanāksmē, bet Piedāvājumu vertēšanu Pasūtītājs veiks bez pretendentu piedalīšanās”. 
Informējam, ka Iepirkuma apraksta punkts 12.1 netiks mainīts. 

 

15. Lūdzu sniegt informāciju –kur internetā vai citos avotos var sekot Iepirkuma 
grozījumiem un Pasūtītāja atbildēm?  
Ar iepirkuma apraksta saturu, skaidrojumiem, papildinājumiem un grozījumiem varēs 

iepazīties interneta vietnē www.abvs.lv sadaļā Dokumenti; 
 

16. Nolikuma Pielikums Nr.8 Kritēriji : 
C Norēķinu kārtība 

 
Maksimālais punktu skaits tiek 
piešķirts piedāvājumam ar 
visgarāko 
norēķinu termiņu 

0 - 30 punkti 
15 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, 
ja Pretendents noreķinus piedāva veikt 30 dienu 
laika no briža, kad Pasutitajs ir akceptējis un 
pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 
30 punkti tiek piešķirti par iesniegto piedāvājumu, 
ja Pretendents noreķinus piedāva veikt 30 dienu 
laika no briža, kad Pasutitajs ir akceptējis un 
pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus. 

Lūdzu pārbaudīt 15 punktu un 30 punktu kritērijus, jo teksts abām ir vienāds. Kādā 
gadījumā tiek piešķirti 0 punkti, 15 punkti un 30 punkti? Vai Pretendents var 
piedāvāt arī 10,20,40,60 dienu laiku? Kāds ir maksimālais laiks? 
Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 
17. Iepirkuma apraksta pielikuma Nr. 8 C punktā Norēķinu kārtība minētie 

skaidrojumi par 15 punktu un 30 punktu piešķiršanas kārtību sakrīt. Lūdzu precizēt punktu 
piešķiršanas kārtību. 
Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 
18. Iepirkuma apraksta 3.2. punktā minēts, ka “Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo 

informāciju par iekārtām un materiāliem (tehniskās pases) pieļaujams iesniegt arī angļu 
valodā”, savukārt iepirkuma apraksta 4.1.4. punktā, kurā norādīts Tehniskā piedāvājuma 
saturs, šādi dokumenti nav prasīti. Lūdzu precizēt, vai Pretendentam Tehniskajā 
piedāvājumā nepieciešams iekļaut informāciju par iekārtām un materiāliem? Vai arī 
Tehniskais piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma apraksta 4.1.4. punktam? 
Tehniskais piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma apraksta 4.1.4. punktam 

 
19. Iepirkuma apraksta 12.2.2. punktā minēts, ka pēc piedāvājumu atvēršanas 

Pasūtītājs “izraudzīsies Pretendentus, ievērojot šajā iepirkuma aprakstā minētos izslēgšanas 
nosacījumus un noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo 
stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanas un vides 
vadības standartiem”. Lūdzu precizēt, vai pretendentam savā piedāvājumā nepieciešams 
iesniegt aprakstu par kvalitātes nodrošināšanas un vides vadības standartu nodrošināšanu? 
Pretendentam savā piedāvājumā ir nepieciešams sniegt aprakstu par kvalitātes nodrošināšanas un 

vides vadības standartu nodrošināšanu 

 
20. Vai Tehniskā projekta lapā AR-6.01 norādītais logu rāmju tonis RAL 7015 tumši 

pelēks ir paredzēts tikai ārpusē, vai no abām pusēm? 
No abām pusēm 

 

21. Lūdzam sniegt visus pamatu rasējumus Lentveida pamatiem. 
SK.lapu BK-3.07. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde Nr.5. 

 



22. Stabveida pamatiem P6. 
SK.lapu BK-3.06 Skatīt e-pastu: ABVS atbilde Nr.5. 

 

23. Analizējot tāmju formas un projektus, secinājām, ka lokālajai tāmei Nr.2-10 
trūkst gan specifikācijas, gan projekta. Tās informācijas, kas ir tāmē, nepietiek, lai izcenot 
šos darbus. Lūdzam atsūtīt pilnu projektu ar specifikāciju. 
Materiālu specifikācija uzrādīta SM specifikācijā 
 

24. Kā arī lūdzam precizēt, vai drīkst iekļaut tāmēs papildu pozīcijas, mainīt apjomus 
gadījumā, ja tie atšķiras no projekta? Vai nu tāmēm jāpaliek tajā pašā sākotnējā veidā? 
Ja ir papildus apjomi, kas ir norādīti Tehniskajā projektā, bet nav Tāmē, tad šos apjomus 

nepieciešams norādīt tāmē „Papildus darbi Nr.1”. Savukārt, ja nav norādīti apjomi Tehniskajā 
projektā, bet kurus ir nepieciešams realizēt, lai nodotu objektu ekspluatācijā, tad tie ir jānorāda tāmē 
„Papildus darbi Nr.2”. Tāmju formas skatīt e-pastu: ABVS atbilde Nr.5. 

 
25. Lūdzu precizēt, vai lokālās tāmes Nr.1-1 78. un 83. pozīcijas durvis paredzētas kā 

ugunsdrošas durvis? 
Ēkas ugunsnoturības klase ir U3. Ugunsdrošās durvis nav paredzētas. 

 
26.  Lūdzu skaidrot, kuras no Tehniskā projekta lapā AR-4.03 Durvju specifikācija 

norādītajām durvīm paredzētas kā evakuācijas durvis. 
Durvis ailēs - 1.1 ; 1.10 ; 1.13 ; 1.20 ; 2.6; 3.9 

 
27. Iepirkuma apraksta punktā 4.1.4.1. minēts, ka izpildīto darbu garantijas termiņš 

jāpiedāvā 3 gadi no ēkas nodošanas ekspluatācijā brīža. Nolikuma punktā 5.6.3 par samaksu 
norādīts garantijas laika garantijas 10% apmērā termiņš- 36 mēneši. Tai pašā laikā 
nolikuma punktā 15.7. teikts: „Izraudzītajam Pretendentam ar Pasūtītāju līguma slēgšanas 
brīdi būs jāsaskaņo izpildīto darbu garantijas laiks, kas ir ne mazāk ka pieci gadi un 
jāsaskaņo garantijas laika garantijas forma”. Nolikuma pielikumā Nr. 1 punktā 11.2 
jānorāda izpildīto darbu garantijas termiņš mēnešos. Kāds izpildīto darbu garantijas termiņš 
jāpiedāvā- 3 gadi vai 5 gadi? 
Skatīt atbildi uz 2. jautājumu. 

 
28. Kurā piedāvājuma dokumentā un kādā formā jāpiedāvā iepirkuma apraksta 

p.5.6.2 minēto maksājuma grafiku? 
Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 punkts 5.6.2. ir precizēts. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde 

Nr.4. 

 
29.Lūdzam precizēt iepirkuma apraksta pielikuma Nr.8 „Kritēriji” C sadaļas punktu 

piešķiršanas kārtību, jo kā 15 punkti, tā 30 punkti var tikt piešķirti par vienu un šo pašu 
piedāvājumu ,,...Pretendents norēķinus piedāvā veikt 30 dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs 
ir akceptējis un pieņēmis Pretendenta izpildītos darbus”. Šeit nav saprotams: kādi punkti 
tiek piešķirti par konkrētu norēķinu termiņu, kādi ir šie norēķinu termiņi. Lūdzam precizēt. 
Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 
30.Lūdzu norādīt par kādiem piedāvātajiem termiņiem Pielikuma Nr.8 kritērijā B un 

C Pasūtītājs piešķirs 0 punktus. 
Pielikumā Nr.8 kritērijā B pasūtītājs piešķirs 0 punktus par par darbu pabeigšanu objektā datumā, 
kas noradīts Iepirkuma Apraksta punktā Nr.1.9.2. 

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 
31.Tāmē iepirkumam (pielikums Nr. 7-1) kopsavilkumā pa darbu veidiem norādīti 

8% virsizdevumi un 5% peļņa. Vai šie uzrādītie procenti ir pretendentam saistoši, vai tos var 
arī mainīt? 
Uzrādītie procenti pretendentam nav saistoši. Tā ir pasūtītāja pieļautā neuzmanības kļūda, kas ir 

izlabota. 

 
 



 
 
 

32. projektā nav dota ģeoloģiskā izpēte. Nav zināms   gruntsūdens līmenis.  
Izpēte ir pievienota. Grunts ūdens līmenis ir norādīts arī BK-1 lapā 
 

33. BK sadaļā nav doti lentveida pamatu griezumi, materiālu specifikācija 
SK. BK-3.07 spec.lapā BK-6-01 

 
34. Nav  dots stabveida pamatu P-6 griezums, materiālu specifikācija 

SK. BK-3.06 spec.lapā BK-6-01 

 
35. BK projektā nav saliekamo kāpņu laidu rasējumi, kā arī kāpņu margu rasējumi.  

betons spec. lapā BK-10-01 

 
36. Pie metāla kopnēm paredzēts stiprināt saplāksni 16 mm biezumā.. Projektā nav 

doti stiprinājuma mezgli . Kā to izdarīt , ja attālums starp kopnēm ir 5,92m , bet saplākšņa 
loksnes max.garums ir 2,5 m? 
stiprinājums paredzēts pie I tipa sijām (sk. AR-4.01 un AR-4.02) 

 
37. Tas pats attiecas arī uz ārsienām. Ja pie metāla kolonnām ir  paredzēts stiprināt 

saplāksni. Lūdzam pievienot detalizētus stiprinājuma mezglus.  
stiprinājums paredzēts pie I tipa sijām (sk. AR-4.01 un AR-4.02) 

 
38. Tāmē ir paredzēta basketbolla un volejbola laukumu līniju marķēšana un 

volejbola stabu un tīkla uzstādīšana . Vai tas ir viss?  Vai basketbola grozi nav vajadzīgi?  
Basketbola grozi nav paredzēti 
 

39. Vai ģērbtuvēs ,dušu telpās un WC telpās griestu apdare ir tikai pārsegumu  
paneļu apstrāde ar pretputekļu materiālu un zem pārseguma paneļiem atklātā veidā paliek 
ventilācijas gaisa vadi,  elektroapgādes kabeļi , gaismas ķermeņi, ugunsdzēsības signalizācijas 
adrešu detektori? 
Jā, instalācijas ir redzamas 

 
40. Lūdzu, precizēt Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.8 "Kritēriji" punktā Nr.3. 

norādītos punktu piešķiršanas kritērijus. Esošajā redakcijā gan 15 gan 30 punktu 
saņemšanas nosacījumi neatšķiras. 
Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. 

 
41. Izpētot Iepirkuma aprakstu, radās jautājums, vai Pielikumā Nr. 6 

minēto Vienošanos, kas apliecinātu Apakšuzņēmēja dalību būvniecības procesā, var aizstāt 
ar Apakšuzņēmēja Apliecinājumu par dalību iepirkumā un vēlāk būvniecībā? 
Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 Pielikums Nr.6 ir precizēts. Skatīt e-pastu: ABVS atbilde 

Nr.4. 

 
42. Ja ir tāda iespēja, lūgums atsūtīt izvērstu darbu daudzumu sarakstu lokālajām 

tāmēm 2-3 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma un 
2-4 Apsardzes signalizācijas sistēma - Piekļuves kontroles sistēma. 
Skatīt atbildi uz 10. jautājumu un 11. jautājumu 

 
43. Sadaļā BK starp rasējumiem nav atrodams P6 un lentveida pamatu rasējumi. 

Lūdzu, pievienojiet stabveida pamata P6 un lentveida pamata šķērsgriezuma rasējumus. 
Skatīt e-pastu: ABVS atbilde Nr.5. 

 
44. Vai izdevumus par būvdarbu laikā patērēto ūdeni, elektrību sedz pasūtītājs, vai 

tie jāsedz būvniekam. Gadījumā, ja izdevumi jāsedz būvniekam, nepieciešams veikt 
attiecīgus papildinājumus tāmē. 
Iepirkuma aprakstā, kas izdoti 31.03.2015 punkti 15.4.3. un 15.4.4. ir precizēts. Skatīt e-pastu: 

ABVS atbilde Nr.4. 

Skatīt atbildi uz 24. jautājumu. 


