
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 04.08.2016.: 

07.07.2016. Pasūtītājam tikai uzdots jautājums par to, vai Pretendents būs 

izpildījis konkursa nolikuma kvalifikācijas prasības, ja saskaņā ar 9.3.2. punktu 

tiks uzrādīta galvenā būvdarbu vadītāja pieredze, kas iegūta tieši vadot 

būvdarbus, bet ne atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.  

Uz ko Pasūtītājs 08.07.2016. atbild, ka Pretendents būs izpildījis atklātā 
konkursa nolikuma kvalifikāciju, ja tiks uzrādīta galvenā vai atbildīgā būvdarbu 
vadītāja pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus atbilstoši 9.3.2. punkta 
nosacījumiem. 
 
01.08.2016. Pasūtītājam tika uzdots jautājums par to, 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. 
 
Uz ko Pasūtītājs atbild, ka pretendentam piedāvātajam speciālistam ir 
nepieciešama galvenā (atbildīgā) būvdarbu vadītāja pieredze, kas ir pretrunā 
attiecībā uz pēc būtības vienādiem jautājumiem. 
 
Ne nolikuma 9.3.2.; 9.1.4. (a); 10.5.6.; 10.5.7.; 10.5.8. punkti, ne Pasūtītāja 
atbilde no 08.07.2016. nenosaka, ka Pretendenta piedāvātajam Atbildīgajam 
darbu vadītājam ir nepieciešama pieredze būvobjektā atbildīgā darbu vadītāja 
statusā, taču no Pasūtītāja atbildes uz Pretendenta jautājumu no 02.08.2016. ir 
noprotams, ka Pretendenta piedāvātajam speciālistam ir nepieciešama galvenā 
(atbildīgā) būvdarbu vadītāja pieredze. 
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai Pretendenta piedāvātā persona atbildīgā 
būvdarbu vadītāja amatam tiks atzīta par Nolikumam atbilstošu, ja piedāvātajam 
speciālistam ir pieredze hidrotehnisko būvdarbu vadīšanā būvobjektā, kas iegūta 
tieši vadot būvdarbus, bet ne atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Tā kā 

būvobjekts bija ostas termināls, kura ietvaros tika izbūvēta arī piestātne, tad 
atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā bija ēku būvdarbu vadītājs. 
Kā arī lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai izvērtējot pretendentu piedāvāto 
speciālistu atbilstību svarīgāks būs piedāvātā speciālista statuss iepriekšējos 
būvobjektos (galvenais (atbildīgais) būvdarbu vadītājs) vai piedāvātā speciālista 
pieredze hidrotehnisko būvdarbu vadīšanā un tās atbilstība izvirzītajiem 
būvdarbu kritērijiem. 

 



SOP IeK atbilde, sagatavota 05.08.2016.: 

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

Nr. SOP 2016/02 EJZF,  Nolikumā minētais termins “Galvenais (Nolikuma tekstā 

arī - atbildīgais) būvdarbu vadītājs” attiecas uz Pretendenta piedāvātā 

speciālista statusu projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” realizācijas, t.i. šajā konkrētā adījumā – būvniecības laikā. Šī 

speciālista kvalifikācijas un pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām Pretendents 

pierāda atbilstoši Nolikumā 10.5.6.apakšpunkta nosacījumiem. Nolikumā nav 

nosacījums, ka Pretendenta piedāvātājam galvenajam (atbildīgajam) būvdarbu 

vadītājam iepriekšējā darba un kvalifikācijas pieredze pierādāma tikai ar galvenā 

(atbildīgā) būvdarbu vadītāja pieredzi citos projektos. 

Pasūtītājam ir svarīgi pārliecināties, ka Pretendenta piedāvātajam galvenajam 

(atbildīgajam) būvdarbu vadītājam ir pieredze tieši hidrotehnisko būvdarbu 

vadīšanā objektā. Līdz ar ko 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. 

 


