
JAUTĀJUMS 

1. Kur var iepazīties ar Sporta laukuma tehnisko projektu? Vai tāds ir publiski pieejams? Vai viņš ir akceptēts 

Būvvaldē? 

2. Cik korekti ir darbu apjomi? Kāds ir paredzamais punktā 1.3.Ierakumu izstrāde - grunts transportēšana līdz 

110m darbu apjoms? 

3. Kādā veidā tāmē ir jāparedz - Tāmē var paredzēt arī neplānotos izdevumus, jo pēc līguma noslēgšanas visas 

neparedzētās papildizmaksas pakalpojuma veicējam būs jāsedz uz sava rēķina, tas ir jāparedz, kā atsevišķs 

punkts, vai jāiekļauj vienības izmaksās? 

4. Vai ir iespējams tehnoloğiskais pārtraukums, ja darbus nevarēs veikt un pabeigt līdz 2016. gada 31. decembrim 

atbilstošā kvalitātē, 

kā to nosaka Autoceļu specifikācijas 2015 ar pielikumiem un LR normatīvie akti atbilstošu darbu veikšanai? 

5. Lūdzam sniegt skaidrojumu par vērtēšanas kritērijiem: 

1.1. Pakalpojuma atbilsība patērētāja vajadzībām (iekļauti visi paredzētie un neparedzētie izdevumi vai 

nepamatoti lēts piedāvājums) -ko nozīmē subjektīvs viedoklis ar objektīvu rezultātu? 

1.2. Garantijas nosacījumi un termiņš - kāds ir minimālai un kāds ir maksimālais garantijas termiņš, jo pretējā 

gadījumā, kāds kantoris "X" var piedāvāt nereālu garantijas termiņu, lai dabūtu maksimālo punktu skaitu? 

1.3. Līguma projekta nosacījumi - Nolikumā nav pievienots Līguma projekts. Vai Pretendentam ir jāsagatavo 

savs Līguma projekts un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem saskaņā ar punktu 9. (f) ? 

 

ATBILDE 

 

1. Konkursa 4. pielikums ir objekta apsekošanas akts kura laikā ir iespējams noskaidrot visus jautājumus. Skolas 

mājaslapā http://www.pelcuskola.lv/iepirkumi/ varat iepazīties ar tehnisko plānu. 

 

2. Izstrādātā grunts jāpārvieto tikai līdz 110 metru attālumā no sporta laukuma, nav jāplāno izstrādāts grunts 

aizvešana no teritorijas. Apjoms 3050 m
3
. 

 

3. Tāmē ir jāparedz visi izdevumi, jo pēc līguma noslēgšanas mēs nevēlamies palielināt līguma summu. Ja 

nepieciešams tāmē var iekļaut papildus aili - neparedzētie izdevumi. 

 

4. Mūsu interesē, lai darbi tiktu paveikti pēc iespējas īsākā laika posmā, vēlams novembrī.   

    

5. Iepriekšminētais punkts arī tiks vērtēts, ja Jūs Jūs piemēram piedāvājat darbus paveikt divu nedēļu laikā no 

līguma noslēgšanas(tas ir tikai piemērs - man nav ne jausmas cik ilgā laika posmā to var paveikt). 

Ņemot vērā to ka tas būs sporta laukums minimālais termiņš būs saskaņā ar normatīviem aktiem, bet maksimālo 

Jūs varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Ja piemēram pēc 10 gadiem mums deformēsies futbola laukums vai 

skrejceļi, vai Jūs būsiet gatavi uzņemties atbildību par savu darbu. 

 

Jūs varat iesniegt savu standarta līgumu,mēs izvērtēsim kāda ir Jūsu un mūsu pienākumi un atbildība. Kādi ir 

apmaksas nosacījumi, nokavējuma un soda naudas. Garantijas un piemēram atrunas par tehnoloģisko 

pārtraukumu, ja tas tiešām ir nepieciešams laika apstākļu dēļ.  

 

 

 

 

http://www.pelcuskola.lv/iepirkumi/

