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2015.gada 16.oktobrī Nr.1-14/280  
 
    
Par iepirkuma procedūru „Kandavas pilsētas  
Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde,  
izbūve un autoruzraudzība” ID Nr.KKP/2015/6 KF,  
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda  
līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās  
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai  
modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru”  
(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034)” ietvaros  
 
 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2015.gada 8.oktobrī ir saņēmusi 
jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju: 
 1.Atbilstoši nolikuma 1.9.1.punktā norādītajam piedāvājuma nodrošinājumu pretendents 
drīkst iesniegt tikai kredītiestādes, savukārt no Nolikuma 1.9.2.punktā norādītā secināms, ka 
piedāvājuma nodrošinājumus iesniedzams arī no apdrošināšanas sabiedrības. Ieinteresētais 
piegādātājas lūdz precizēt, kas ir tiesīgs izsniegt piedāvājuma nodrošinājumu. 
Atbilde:  
Pretendents ir tiesīgs iesniegt gan kredītiestādes, gan apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 
piedāvājuma nodrošinājumu. 
 
 2.Nolikuma 3.6.4.puntā noteikts, ka pretendentiem piedāvājumā ir jāiesniedz apliecinājums 
par pretendenta priekšlikumu par darbu pieņemšanas pārskata periodu (mēnešos), par kuru veicama 
apmaksa. Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt, kas ir saprotams ar darbu pieņemšanas 
pārskata periodu Nolikuma 3.6.4.punkta izpratnē. 
Atbilde:  
Ar darbu pieņemšanas pārskata periodu Nolikuma 3.6.4.punkta izpratnē ir saprotams, ka pretendentam 
jāiesniedz - priekšlikumu par darbu pieņemšanas pārskata periodu (mēnešos) par kuru veicama 
apmaksa. 
 
 3.Nolikuma 3.6.punktā uzskaitīti tehniskajā piedāvājumā iesniedzamie dokumenti, kur nav 
atsauces uz tehnisko specifikāciju. Tomēr Nolikuma pielikumā Nr.14 pievienotās Tehniskajā 
specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 50.punktā un 51.punktā ir norādīti Nolikuma 
3.6.punktā minēti dokumenti, kuri jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā. Ieinteresētais piegādātājs lūdz 
Pasūtītāju precizēt tehniskajā piedāvājumā iesniedzamos dokumentus. 
Atbilde:  
Pretendentam ir jāiesniedz gan Nolikuma 3.6.punktā uzskaitītie dokumenti, kuros ir iekļaujama 
informācija, kas tiks vērtēta pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem, gan arī 
jāiesniedz Tehniskajā specifikācijā prasītie dokumenti. 
 
 4.Nolikuma 14.1.-14.5.punktos ir ietverti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 
kritēriji, tomēr Nolikuma 14.1. norādītais maksimālais punktu īpatsvars katrā kritērij ā (A-55,B-35; C-
10 punkti) neatbilst Nolikuma 14.3., 14.4. un 14.5.punktos norādītajam punktu īpatsvaram (A-50, B-
30, C-20 punkti).Ieinteresētais piegādātājs lūdz veikt grozījumus Nolikumā, nosakot Nolikuma 



14.punkta apakšpunktos vienādas punktu īpatsvaru vērtības, kā arī lūdzam precizēt, kurā no 
piedāvājuma dokumentiem ir jānorāda Nolikuma 14.1.punkta B vērtēšanas kritērij ā iekļautā 
informācija – siltuma vadītspējas efektivitāte λ (lambda) visām būvdarbos pielietotajām caurulēm. 
Atbilde:  
Nolikuma 14.1.punktā ir drukas kļūda, punktu īpatsvars katram kritērijam tiks noteikts atbilstoši 14.3., 
14.4. un 14.5.punktos noteiktajam punktu īpatsvaram. Grozījumi Nolikumā netiks veikti. 
Nolikuma 14.1.punkta B vērtēšanas kritērijā iekļautā informācija – siltuma vadītspējas efektivitāte λ 
(lambda) visām būvdarbos pielietotajām caurulēm ir jānorāda Tehniskajā piedāvājumā atsevišķā 
dokumentā brīvā formā, apliecinot kāda būs cauruļu siltuma vadītspējas efektivitāte. 
 
 5.Lai noteiktu un iekļautu finanšu piedāvājumā visas iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu 
izmaksas, Ieinteresētais piegādātājas lūdz Pasūtītāju norādīt vietu, kur nogādāt demontēto materiālu. 
Atbilde:  
Demontēto materiālu jānogādā "Robežnieki", Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
 
 6.Tehniskās specifikācijas37.2.punktā noteikts, ka būvdarbi jāorganizē tā, lai iestājoties 
apkures sezonai, patērētājam varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām. Ņemot vērā, ka 
būvdarbus līdz 2015.gada apkures sezonas uzsākšanu nav iespējams uzsākt, lūdzam  izslēgt Tehniskās 
specifikācijas 37.2. punkta prasības no Nolikuma. 
Atbilde:  
Tehniskās specifikācijas37.2.punkts netiks izslēgts, siltumu var padot pa jau esošām trasēm un Būvdarbi 
jāorganizē tā, lai iestājoties apkures sezonai, patērētājiem varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām. 
 
 7.Nolikuma pielikumā Nr.15 “Darbu veikšanas laika grafika veidne” sadaļas “Darbu 
izpildē iesaistītie speciālisti” (turpmāk – Speciālistu saraksts) 1.punktā ir norādīts, ka jānorāda darbu 
izpildē piesaistītie speciālisti, tomēr Speciālistu saraksta nākamajos punktos jau ir uzskaitīti 
speciālisti, par kuriem informācija grafikā ir jānorāda. Ievērojot iepriekš norādīto, Ieinteresētais 
piegādātājs lūdz precizēt, kādā veidā jāizpilda Speciālistu saraksta 1.punkts. 
Atbilde:  
Speciālistu saraksta1.punktā norādītais Darbu izpildes piesaistītais speciālists <vārds uzvārds> ir domāts, kā 
vispārējs punkts, kam seko uzskaitījums sākot no 2.punkta. 
 
 8.Nolikumā nav pieprasīts Speciālistu saraksta 3.punktā norādītais speciālists zemes 
ierīcības inženieris, savukārt Speciālistu sarakstā nav iekļauts Nolikuma 3.2.3.2.punktā pieprasītais 
ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs. Tādēļ Ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt, vai 
Speciālistu saraksta 3.punktā norādīto speciālistu (zemes ierīcības inženieris) ir saprotams Nolikuma 
3.2.3.2..punktā pieprasītais ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs? 
Atbilde:  
Jā Speciālistu saraksta 3.punktā norādīto speciālistu (zemes ierīcības inženieris) ir saprotams Nolikuma 
3.2.3.2..punktā pieprasītais ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs. 
 
 9.Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Tehniskās specifikācijas 
50.punktā norādītās tabulas 2.punkta prasības, piedāvājumā par rūpnieciski izolētiem materiāliem 
iesniedzot sertifikāta kopiju un/vai pārbaudes protokolu. 
Atbilde:  
Apstiprinām, ka Pretendents būs izpildījis Tehniskās specifikācijas50.punktā norādītās tabulas 2.punkta 
prasības, piedāvājumā par rūpnieciski izolētiem materiāliem iesniedzot sertifikāta kopiju un/vai 
pārbaudes protokolu. 
 
 10.Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju izsniegt topogrāfisko plānu, kuru saskaņā ar 
Tehniskās specifikācijas 27.punkta nosacījumiem jānodrošina Pasūtītājam. 
Atbilde:  
Topogrāfisko plānu var saņemt "Robežniekos", Kandavas pagastā, Kandavas novadā,  iepriekš saskaņojot laikus. 
 
 
 11.Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Nolikuma 3.2.3.6.punkta b) 
apakšpunkta prasības, ja Pretendents piedāvās materiālus, kuriem būs izsniegts spēkā esošs 
metinātāja sertifikāts saskaņā ar LVS NE 287-1 un metināšanas procesa 111 (rokas loka metināšana) 
sertifikāts?. 



Atbilde:  
Pretendents būs izpildījis Nolikuma 3.2.3.6.punkta b) apakšpunkta prasības, ja tiks iesniegts - spēkā 
esošs metinātāja sertifikāts saskaņā ar LVS EN 287-1 vai ekvivalentu standartu, metināšanas procesa 
111 (rokas loka metināšana) un metināšanas procesa sertifikātam (WPS) ar LVS EN ISO 15609-1 vai 
ekvivalentu standartu, ar ražotāja WPQR numuru, kas atbilst iepirkuma priekšmeta un Pasūtītāja 
norādītajām prasībām (EN 10204-3.1 un LVS EN 10217-1 vai ekvivalentiem standartiem). 
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