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Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisija, izskatot 26.02.2021. iesniegtos 
jautājumus, pieņēmusi sekojošus lēmumus: 
 

 
Jautājums: 
 
1. Ņemot vēra Nolikuma izmaiņas kvalifikācijas sadaļā punktos 3.1.10. un 3.1.11.1., 

lūdzam attiecīgi precizēt/papildināt punktus 3.1.9. un 3.1.11.2. ar “ostas hidrotehniskas 

būves – piestātnes, mola, krasta stiprinājuma, ostas akvatorijas vai kuģu ceļa (kuģošanas 

kanāla) padziļināšanas”  vai minimāli “ostas hidrotehniskas būves – piestātnes, mola, krasta 

stiprinājuma izbūve vai pārbūve”, tādējādi nosakot vienādas pieredzes prasības gan 

būvdarbiem, gan būvprojekta izstrādei. Pretendents vēlas norādīt, ka ņemot vērā BMS 

tehniskos risinājumus (bolverka tips, rievsienu izbūve, enkuru izbūve, dzelzsbetona 

virsbūve), augstāk minēto konstrukciju (mols, krasta stiprinājums) izbūves pieredze un 

darbu veidi pilnīgi atbilst Iepirkumā noteiktiem pieredzes kritērijiem un Iepirkuma ietvaros 

veicamajiem darbu veidiem.  

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Izteikt Nolikuma 3.1.9. sekojošā redakcijā: 

“3.1.9. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., vai 
2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze vismaz divu ostas hidrotehnisko 
būvju – piestātnes, mola, viļņlauža vai krasta stiprinājuma, izbūvē vai pārbūvē, un 

katra būvobjekta būvdarbu līgumcena ir vismaz 1 000 000,00 EUR bez PVN. 

Būvobjektiem, kuros attiecīgie būvdarbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem 

ekspluatācijā.” 

 
Izteikt Nolikuma 3.1.11.2. sekojošā redakcijā: 
 

“3.1.11.2. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs – Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu 
vadīšanā. 

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ( 2016., 2017., 2018., 
2019., 2020., vai 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze būvdarbu vadīšanā 
vismaz divu ostas hidrotehnisko būvju – piestātnes, mola, viļņlauža, krasta 
stiprinājuma, izbūvē vai pārbūvē, un katra būvobjekta būvdarbu līgumcena ir vismaz 
1 000 000,00 EUR bez PVN 
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Būvobjektiem, kuros attiecīgie būvdarbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem 
ekspluatācijā.” 

 
 

Jautājums: 
 
2. Lūdzam apliecināt, ka par atbilstošu tiks uzskatīts, ja Pretendents apliecinās visu 

Piedāvājumā ietverto dokumentu atvasinājumus un tulkojumus ar vienu apliecinājumu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Apliecinām, ka par atbilstošu iepirkuma nosacījumiem tiks uzskatīts, ja 

Pretendents apliecinās visu Piedāvājumā ietverto dokumentu atvasinājumus un 

tulkojumus ar vienu apliecinājumu. 

 
 
Jautājums: 

 

3. Lūdzam apliecināt, ka Nolikuma 3.1.8. punkta izpildei, Pretendents ir tiesīgs iesniegt 

operatīvos finanšu datus par 2020.gadu. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Apliecinām, ka Nolikuma 3.1.8.punkta izpildei Pretendents ir tiesīgs iesniegt 

operatīvos finanšu datus par 2020.gadu. 

 
 
 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs     I.Īstenais 

  
 


