
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 07.07.2016.: 
 

Nolikuma punktā 9.1.4. apakšpunktā d. ir prasība: Darba aizsardzības 
koordinatoram ir spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts, kas atbilst 
Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 “noteikumi 
par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem 
darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”. 
Lūdzam skaidrot kas ir domāts ar vārdiem “spēkā esošs kvalitātes sistēmas 
sertifikāts” un vai  tas var tikt aizstāts ar sertifikātu kompetentā speciālista 
darba aizsardzības darbu veikšanai. 

 
SOP IeK atbilde, sagatavota 08.07.2016.: 
 

Izvērtējot atklātā konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 
pārbūve”, iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF, nolikuma 9.1.4. punkta 
apakšpunktā d. prasības “Darba aizsardzības koordinatoram ir spēkā esošs 
kvalitātes sistēmas sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008.gada 
8.septembra noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām 
institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos 
un kompetences novērtēšanas kārtību””, izpildi, par nolikuma prasībai  
atbilstošu tiks uzskatīts Pretendenta iesniegtais sertifikāts kompetentā 
speciālista darba aizsardzībā darbu veikšanai. Vienlaicīgi precizējam, ka 
Nolikuma 10.5.7. punktā par nolikumam atbilstošu tiks uzskatīts 
Pretendenta iesniegtais kompetentā speciālista sertifikāts, kas izsniegts 
atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 
“Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem 
speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas 
kārtību”” noteikumiem. 

 

 

Pretendenta jautājums, uzdots 07.07.2016.: 
 

Lūdzam apliecināt to, ka Pasūtītājs pats pārliecinās publiskās datubāzēs vai 
Pretendenta apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām tas balstās, 
atbilst nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, kas izvirzīti Nolikuma 8.1.; 
8.2.; 8.3.; 8.4. un 8.5. apakšpunktos un Piedāvājumam nva jāpievieno 

dokumenti, kas apliecina šo nosacījumu atbilstību. 

 
SOP IeK atbilde, sagatavota 08.07.2016.: 
 

Atbilstoši atklātā konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 
pārbūve”, iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF, nolikumam (turpmāk 
tekstā “Nolikums”) 10.3. punktam un to apakšpunktiem, un Sabiedrisko 
pakalpoju sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta nosacījumiem, izziņu par 



nolikuma 8.1. nosacījumu izpildi atbildīgajai instancei pieprasa un atklātā 
konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, iepirkuma 
ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF, piedāvājumā iesniedz Pretendents. Nolikuma 
8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. nosacījumu izpildi publiski pieejamās datubāzēs 
pārbauda Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisija. Ja publiskajās 
datubāzēs Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkuma komisija nevar pārliecināties 
par Nolikuma 8.2., 8.4., un 8.5. nosacījumu izpildi, tā rīkosies atbilstoši 
Nolikuma 10.3.1., 10.3.3. un 10.3.4. apakšpunktu nosacījumiem.  

 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 07.07.2016.: 
 

Vai atbilstoši Nolikuma apakšpunkta 10.5.10. prasībām piedāvājumā jāietver 
ziņas par visiem apakšuzņēmējiem (tajā skaitā mērniekiem un kvalitātes 
kontroles laboratorijām), vai tikai par tiem, kuru darba kopējais apjoms 
pārsniedz 5% no piedāvājuma summas (vai 20% no piedāvājuma summas)? 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 08.07.2016.: 
 

Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisija 2016.gada 8.jūlija sēdē 
pieņēmusi lēmumu par nolikuma 8.7. un 10.5.10. apakšpunktu grozījumiem. 
Saskaņo ar šiem grozījumiem, nolikuma 10.5.10. apakšpunktā minētā 
informācija ir izteikta sekojošā redakcijā: 

 
10.5.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju 

vai citu Personu iespējām, un to veicamais darbu apjoms ir vienāds vai lielāks par 10 (desmit) 
procentiem no kopējā iepirkuma līguma vērtības, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija 
atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo 
būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums), 

b. (1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums atbilstoši 
Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 
pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos 
Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus 
un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs 
Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, 
uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar 
Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 
pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām 
pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

 

Pretendenta jautājums, uzdots 07.07.2016.: 
 



Gadījumā, ja  piedāvājumā tiek norādīti apakšuzņēmēji, vai personas uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, bet kuru darba kopējais apjoms nepārsniedz 
5% no piedāvājuma summas, ir jāsniedz ziņas par šiem apakšuzņēmējiem vai 
personām uz kuru iespējām balstās Pretendents, atbilstoši nolikuma 
apakšpunktam 10.5.10.? 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 08.07.2016.: 
 

Atbilstoši Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas 2016.gada 8.jūlija 
lēmumam par grozījumiem Nolikuma 8.7. un 10.5.10. apakšpunktos, 
Pretendentam nav jāiesniedz ziņas par apakšuzņēmējiem vai personām, uz 
kuru iespējām Pretendents balstās, ja to veicamais darbu apjoms ir mazāks 
par 10 (desmit) procentiem no kopējā iepirkuma līguma vērtības. 

 

 
 
Pretendenta jautājums, uzdots 07.07.2016.: 
 
Vai Pretendents būs izpildījis atklāta 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? 
 
SOP IeK atbilde, sagatavota 08.07.2016.: 
 
 
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, un tam būs spēkā 
esošs Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas centra izsniegts 
sertifikāts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā. 

 

 


