
Atklātais konkurss “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve”, iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF 

Pretendentu jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas 

(SOP IeK) atbildes. 

 

Precizējums Salacgrīvas ostas pārvaldes Iepirkumu komisijas atbildē, kas 

publicēta 02.08.2016. 

 

Pretendenta jautājums, uzdots 01.08.2016.: 

Nolikuma punktos par kvalifikācijas prasībām atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

teikts: 

9.3.2. Pretendents var nodrošināt galveno būvdarbu vadītāju, kurš iepriekšējo 5 

(piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laikā ir vadījis vismaz 2 

(divus) būvobjektus, kur katrā uzbūvēta, pārbūvēta (rekonstruēta) vai atjaunota 

kāda no ostas hidrotehnikām būvēm – piestātne, krasta stiprinājumi, mols, 

muliņš u.c., un kuru tehniskais risinājums ir līdzvērtīgs (garums sastāda vismaz 

80m) iepirkuma priekšmetam būvniecības tehniskajam risinājumam, un visi 

objekti nodoti ekspluatācijā, no kurām: 

9.3.2.1.vismaz 1būvesbūvdarbu izmaksām ir jābūt lielākām par EUR 800000 

(astoņi simti tūkstoši euro) bez PVN; 

9.3.2.2.vismaz vienā būvē ir jābūt tērauda rievsienas atbalstsienas izbūvei ne 

mazāk kā 150t apjomā. 

Jautājums: Vai Pretendenta piedāvātā persona atbildīgā būvdarbu vadītāja 

amatam būs akceptēta par Nolikumam atbilstošu, ja piedāvātajam pretendentam 

ir atbilstoša, Nolikumā prasītā pieredze kā būvdarbu vadītāja palīgam objektā un 

ir rīkojumi par viņa iecelšanu par būvdarbu vadītāja palīgu šajos objektos.  

 

Precizētā Salacgrīvas IeK atbilde, sagatavota 05.08.2016. 

Atklātā konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 

nolikuma apakšpunkti 9.1.4 (a); 9.3.2.; 10.5.6.; 10.5.7.; 10.5.8., nosaka, ka 

Pretendentam piedāvātajam galvenā (atbildīgā) būvdarba vadītajam ir 

pieredze vismaz 2 (divus) būvobjektus, kur katrā uzbūvēta, pārbūvēta 

(rekonstruēta) vai atjaunota kāda no ostas hidrotehnikām būvēm – piestātne, 

krasta stiprinājumi, mols, muliņš u.c., un kuru tehniskais risinājums ir 



līdzvērtīgs (garums sastāda vismaz 80m) iepirkuma priekšmetam būvniecības 

tehniskajam risinājumam, un visi objekti nodoti ekspluatācijā, vadīšanā, no 

kurām  vismaz 1 būves būvdarbu izmaksām ir jābūt lielākām par EUR 800 000 

(astoņi simti tūkstoši euro) bez PVN, un vismaz vienā būvē ir jābūt tērauda 

rievsienas atbalstsienas izbūvei ne mazāk kā 150t apjomā.  

Pretendenta piedāvātā galvenā (atbildīgā) būvdarbu vadītāja pieredze tiks 

uzskatīta par atbilstošu, ja tā atbildīs nolikuma p.9.3.2.; 9.1.4.; (a) ; 10.5.6.; 

10.5.7.; 10.5.8. prasībām, kur Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu 

vadītājs ir bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvdarbu vadītājs būvei 

atbilstoši nolikuma p.9.3.2. noteiktajiem nosacījumiem, un tas tiks pierādīts ar 

Nolikuma 10.5.6. nosacījumos norādītajiem dokumentiem. 

Par Nolikumam neatbilstošs tiks uzskatīts Pretendents piedāvātais 

galvenais (atbildīgais) būvdarbu vadītājs ar pieredzi - būvdarbu vadītāja 

palīgs.  

 

 


