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Skaidrojumi par iepirkumu „Dabas takas izbūve Usmas ezera krastā Usmas pagastā, 

Ventspils novadā,, INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-010”Dabas 

tūrisms visiem” UniGreen ietvaros”. 

Identifikācijas Nr. VND2018/26 

Jautājums: 

1. Ar kādām institūcijām būs jāsaskaņo paskaidrojuma raksts, no tā ir atkarīgs 

dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas laiks (šāda apmēra objektam vidēji 1-2 

mēneši).  

2. Paskaidrojuma raksta izstrādes izmaksām nav atsevišķas pozīcijas tāmē, kur iekļaut šīs 

izmaksas, izdalīt pa esošajām pozīcijām? 

3. Vai būvdarbu izpildes termiņā- 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ir iekļauta arī 

paskaidrojuma raksta izstrāde, saskaņošana, būvdarbi, un objekta nodošana vai tikai 

būvdarbi? Divu mēnešu laikā veikt gan paskaidrojuma raksta izstrādi, gan būvdarbus, 

gan izpilduzmērījumus objekta nodošanai, gan objekta nodošanu ir praktiski 

neiespējami. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka paskaidrojuma raksta sagatavošanas izdevumus pretendentiem savā 

piedāvājumā nav jāparedz, jo paskaidrojuma rakstu sagatavos un iesniegs Pasūtītāja pārstāvis. 

Vienlaicīgi informējam, ka izpilduzmērījumus objekta nodošanai veiks Pasūtītājs.  

Pretendentam pirms objekta nodošanas būs pienākums saskaņot būvdarbus ar Ventspils 

reģionālo vides pārvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

 

Jautājums:    

4. Vai finanšu piedāvājuma tāme ir jāsagatavo pēc LBN 501-15 (nolikuma 8.11.2 

punkts), ja kopš 2017.gada maija spēkā ir LBN-501-17? 

 

Atbilde. 

Finanšu piedāvājuma tāme pretendentiem ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši spēkā esošiem 

MK noteikumiem, proti, atbilstoši 2017. gada 3. maija MK noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.   



2 

 

 

Jautājums: 

 

5. Nolikuma 8.5 punktā minēts, ka jābūt pieredzei ārējo siltumtrašu izbūvē vai pārbūvē, 

iepirkums ir par takas izbūvi; 

 

Atbilde. 

Informējam, ka nolikuma 8.5. punktā tehnisku iemeslu dēļ ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. 

Pretendentiem, atbilstoši nolikuma 5.1.2. punktam un 8.5. punktam, ir jāiesniedz veikto 

būvdarbu saraksts atbilstoši 3.formai, (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu 

grupu) un sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 2 (divas) līdzīga apjoma būves, kuru darbu 

apjoms un raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam (dabas takas izbūve). 

 

Jautājums: 

  

6. Nolikuma 8.11.3 punktā minēts defektu akts, kas jāizmanto piedāvājuma 

sagatavošanā, iepirkuma dokumentos nav šāda dokumenta 

 

Atbilde. 

Informējam, ka iepirkuma dokumentos nav iekļauti defektu akti, jo dabas taka tiks izbūvēta 

no jauna. 

 

Ar cieņu, 

Iepirkumu nodaļas vadītājs     J. Krilovskis 


