
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. 
 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 04.07.2016.: 
 
“Mums ir radies jautājums vai atklātā konkursa "Salacgrīvas ostas zvejas 
kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" ID Nr.SOP2016/02 EJZF ietvaros, Jūs 
nodrošināsiet vietu dzīvojamo vagoniņu uzstādīšanai?”  
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 05.07.2016.: 
 
Salacgrīvas ostas pārvalde nenodrošinās vietu dzīvojamo vagoniņu 

uzstādīšanai. 
Pretendentam atbildība ir organizēt savu darbinieku izmitināšanas 
jautājumus. Par iespējam izvietot dzīvojamos vagoniņus ostas teritorijā lūdzu 
sazināties ar Salacgrīvas ostas teritorija esošo kompāniju SIA “Salacgrīvas 
nord termināls” vadītāju Andri Bērziņu, tālr. 29263417, (vairāk informācija 
par kompāniju: http://salacgrivaport.lv/ostas/salacgrivas-osta/stividori), vai 
a/s “Brīvais vilnis” izpilddirektoru Māri Trankali, tālr. 29219410, (vairāk 
informācijas par kompāniju : http://salacgrivaport.lv/ostas/salacgrivas-
osta/zvejnieciba). 

 

 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 04.07.2016.: 

 
Pretendents iepazinās ar “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 
pārbūve”, ID Nr. SOP 2016/02 EJZF iepirkuma procedūras prasībām.  
Lūdzam iepirkuma komisiju apstiprināt, ka pretendents izpildīs nolikuma 
9.3.1., 9.3.1.1., 9.3.1.1.1. un 9.3.1.1.2. apakšpunktu prasības uzrādot 
sekojošus būvobjektus:  
A) 3 (trīs) būvobjektos būvniecību, kuros katrā uzbūvēta, pārbūvēta 
(rekonstruēta) vai atjaunota kāda no ostas hidrotehniskām būvēm – piestātne, 
krasta stiprinājumi, mols, muliņš u.c., un kuru tehniskais risinājums ir 
līdzvērtīgs (garums sastāda vismaz 80m) iepirkuma priekšmeta būvniecības 
tehniskajam risinājumam, un visi objekti nodoti ekspluatācijā, no kurām:  

B) vismaz 2 būvju būvdarbu izmaksām ir jābūt lielākām par EUR 800 000 
(astoņi simti tūkstoši eiro) bez PVN katrai;  

C) Transporta infrastruktūras būvobjektu, kura garums ir garāks par 80 m 
un tajā ir ierīkota “bolverka” tipa enkurota atbalstsiena ar tērauda rievsienu 
vairāk par 150 tn;  
 
Balstoties uz sekojošiem pretendenta argumentiem:  
Specifiskais būvdarbu veids – rievpāļu iegremdēšana – ir līdzvērtīgs process 
gan piestātnes izbūves, gan bolverka tipa atbalstsienas izbūvē;  
Iepirkuma procedūras nolikuma 9.3.1.1. apakšpunkts paredz “… u.c., un kuru 
tehniskais risinājums ir līdzvērtīgs (garums sastāda vismaz 80m) iepirkuma 
priekšmeta būvniecības tehniskajam risinājumam”  
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Ievērtējot augstākminēto, lūdzam iepirkuma komisiju apstiprināt, ka 
pretendents izpildīs nolikuma 9.3.1.1.1. apakšpunkta prasību uzrādot 
“transporta infrastruktūras būvobjektu, kura garums ir garāks par 80 m un 
tajā ir ierīkota “bolverka” tipa enkurota atbalstsiena ar tērauda rievsienu 
vairāk par 150 tn, kurš ir nodots ekspluatācijā”  
 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 05.07.2016.: 
 
Salacgrīvas ostas pārvalde, izskatot jūsu 2016.gada 04.jūlija vēstuli Nr.825, 
sniedz sekojošu skaidrojumu: 

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

iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF, nolikuma 9.3.1.punkts un tā 
apakšpunkti nr. 9.3.1.1., 9.3.1.1.1. un 9.3.1.1.2. nosaka sekojošas prasības 
attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

 
9.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) 

laikā ir veicis vismaz (t.sk., normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā 
ir nodoti ekspluatācijā): 

9.3.1.1. 3 (trīs) būvobjektos būvniecību, kuros 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 
priekšmeta būvniecības tehniskajam risinājumam, un visi objekti nodoti 
ekspluatācijā, no kurām: 

9.3.1.1.1. vismaz 2 būvju būvdarbu izmaksām ir jābūt lielākām par EUR 
800 000 (astoņi simti tūkstoši euro) bez PVN katrai; 

9.3.1.1.2. vismaz vienā būvē ir jābūt tērauda rievsienas atbalstsienas izbūvei 
ne mazāk kā 150t apjomā. 

 
No nolikuma 9.3.1.1. punkta redakcijas: “… ostas hidrotehnikām 

būvēm – piestātne, krasta stiprinājumi, mols, muliņš u.c., un kuru tehniskais 
risinājums ir līdzvērtīgs (garums sastāda vismaz 80m) iepirkuma priekšmeta 
būvniecības tehniskajam risinājumam….” ir saprotams, ka pretendentam ir 
jābūt pieredzei ostas hidrotehnisko būvju būvniecībā. Šāda prasība 
pretendentiem ir pamatota ar to, ka iepirkuma priekšmets ir ostas 
hidrotehniskā būve – piestātne. Tehniskais risinājums ir attiecināms uz 
tērauda rievsienas atbalstsienas izbūvēm ostas hidrotehniskajām būvēm, kas 
pamatots ar to, ka plānotās piestātnes pārbūves tehniskā būvprojekta 
risinājums (piestātnes konstrukcija) ir enkurota tērauda rievsienas 
atbalstsienas izbūve. Ņemot vērā to, ka termins “tērauda rievsienas 
atbalstsiena” ir analogs terminam ““bolverka” tipa enkurota atbalstsiena ar 
tērauda rievsienu”, tiks uzskatīts, ka pretendents ir izpildījis Atklātā 

konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, iepirkuma 
ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF, nolikuma 9.3.1.1.2. punktu, ja tērauda 
rievsienas atbalstsiena ir izbūvētā nolikumā noteiktā apjomā, par noteiktajām 
summām un nolikuma 9.3.1.1. minētājām ostas hidrotehniskajām  būvēm.  

 

 


