
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 29.07.2016.: 

 
Iepazīstoties ar atklātā konkursa “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes 

Nr.3 pārbūve” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2016/02 EJZF) nolikumu, 

mums ir radušies sekojoši jautājumi: 

 

1) Nolikuma D5 pielikumā: Atbildīgā būvdarbu vadītāja CV un pieejamības 
apliecinājuma veidnes paraugs ir apliecinājums [Ar šo apliecinām, ka nepastāv 
šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta 
raksturojums> iepriekš minētajā laika posmā, gadījumā, ja Pretendentam tiek 
piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts]11 

ar atsauci uz gadījumiem, kad šis apliecinājums ir attiecināms (11 Attiecas uz 
gadījumu, ja Pretendents ir galvenā būvuzrauga darba devējs). Lūdzam 

Pasūtītāju skaidrot, kādos gadījumos un kas paraksta šo apliecinājumu, jo 
Pretendents nekādā gadījumā nevar būt galvenā būvuzrauga darba devējs, kā 

minēts atsaucē. 

 

SOP IeK atbilde, sagatavota 29.07.2016.: 

 
Izskatot jūsu jautājumā norādīto redakciju un izvērtējot Nolikuma D5 

veidlapas kopsakarību ar iepirkuma priekšmetu un ar to saistīto 
speciālistu piesaisti darbu izpildei, ir saprotams, ka D5 pielikumā minētā 

atsaucē Nr. 11 ir ieviesusies drukas kļūda – pareizā redakcija sekojoša: ” 
11 Attiecas uz gadījumu, ja Pretendents ir galvenā būvdarbu vadītāja 

darba devējs.” Attiecīgi šo apliecinājumu, ja Būvdarbu vadītājs ir 

Pretendenta darbinieks, paraksta Pretendenta paraksttiesīga persona.   
 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 29.07.2016.: 

 
2) Saskaņā ar tehniskā būvprojekta 2. Sējuma “Inženierrisinājumu daļa. 

Būvkonstrukcijas (BK)” rasējumiem projektētā gultnes atzīme ir no -6,85 m 
līdz – 3,35 m, savukārt darba apjoma tabulas lokālā tāmes Nr. 1-1 3. sadaļas 

“Zemes darbi” 3.2.pozīcijā ir norādīta atzīme -4,5 m. Lūdzam precizēt 

norakšanas līmeņa atzīmi gar piestātni. Vai padziļināšanas darbi gar piestātni 
līdz projektētajam dziļumam nav šī iepirkuma priekšmetā? 

 
SOP IeK atbilde, sagatavota 29.07.2016.: 

 
Padziļināšanas darbi pie piestātnes šī būvprojekta ietveros nav paredzēti. 

Pozīcija 3.2 attiecas uz grunts norakšanu vietā, kur esošai piestātnei 

plānā ir izvirzījums un ko būvprojektā ir paredzēts demontēt. 
 

 
Pretendenta jautājums, uzdots 29.07.2016.: 

 
3) Saskaņā ar tehniskā būvprojekta 5. Sējumu “Ekonomiskā daļa. Tehniskās 

specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA)” ir paredzēta esošo celtņu demontāža. 



Lūdzam precizēt celtņu un to balstu konstrukciju parametrus (piemēram, 

modelis, svars, u.tt.) un plānoto darbu veikšanas procedūru. 
 

 
SOP IeK atbilde, sagatavota 29.07.2016.: 

 
Lai piedalītos konkursā, būvuzņēmējam jāiepazīstas ar būvobjektu dabā. 

Uz piestātnes esošos stacionāros celtņus paredzēts demontēt un novietot 
AS „Brīvais vilnis” teritorijā, vietu saskaņojot ar pasūtītāju. Pārcelšanas 

laikā būvuzņēmējam jāizmanto tādas iekārtas un tehnoloģijas, kas 

nodrošina, ka celtņi pārcelšanas laikā netiks bojāti. 
 

Precīzāka informācija par stacionāro celtņu un balsta konstrukciju 
pārvietošanas iespējams var saņemt no šīs tehniskas īpašnieka a/s “Brīvais 

vilnis”, tālr. +371 26460303, Vasīlijs Iļjušins. 


