Ieinteresētajiem piegādātājiem
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus
par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā,
būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/4 (turpmāk – Iepirkums), dokumentācijā
ietvertajām prasībām un sniedz šādas atbildes:
1.

Jautājums:
Atbilstoši nolikuma punktam 2.3.2. (a):
Projekta vadītājs - speciālists, kas atbild par būvuzraudzības norisi Objektā, seko līdzi laika
grafikam, pārbauda nepieciešamās aprosināšanas un līguma izpildes garantiju esamību, vada sapulces,
komunicē ar visām pusēm un seko projekta gaitai, materiālu sagādei, būvniecības budžeta izlietošanai, ar
šādu pieredzi:
(a) pieredzi kā projektu vadītājam (inženierim) vismaz viena ēkas būvniecības projekta vadībā vai
administrēšanā;
(b) pieredze kā projekta vadītājam (inženierim) vismaz viena līguma vadībā vai administrēšanā, kur
būvniecības līguma kopējā vērtība ir vismaz 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).
Lūdzu apstiprināt vai abos apakšpunktos pieredzei atbilstoša būs ēkas būvniecības projekta vadība,
pildot gan būvuzraudzības grupas vadītāja funkcijas gan arī, pildot būvuzņēmēja projekta vadītāja
pienākumus?
Vai apakšpunktā b) ir domāta arī jebkāda cita līguma vadības pieredze, ne tikai ēkas, bet piemēram arī
infrastruktūras vai ostu padziļināšanas būvniecības līguma vadība gan kā būvuzraudzības grupas
vadītājam vai būvuzņēmēja projekta vadītajam?
Atbilde:
Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punkta:
1) (a) apakšpunkta prasības tiks uzskatītas par izpildītām, ja norādītā speciālista (projekta vadītāja)
pieredze iegūta, pildot būvuzraudzības grupas vadītāja vai būvuzņēmēja projekta vadītāja pienākumus
vismaz vienā ēkas būvniecības projektā un piedāvāta speciālista izglītība atbilst Iepirkuma nolikumā
izvirzītajām prasībām;
2) (a) (b) apakšpunkta prasība tiks uzskatīta par izpildītu, ja līguma vadība vai administrēšana veikta
būvniecības līguma ietvaros ar kopējo vērtību vismaz 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).
2.

Jautājums:
Atbilstoši nolikuma punktam 2.3.2. (b):
Atbildīgais (galvenais) būvuzraugs - ēku būvdarbu būvuzraudzība (paraksta saistību rakstu un vada
būvuzraugu grupu), ar šādu pieredzi:
(b) pieredze vismaz 2 (divu) ēku, kas ir sabiedriski nozīmīgas būves, vai ēku, kas ir sabiedriski nozīmīgas
būves, komplekss (grupa) (Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” izpratnē), vai 3. grupas ēku vai 3 grupas ēku kompleksa (grupa) (Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” izpratnē) būvuzraudzībā (būvvaldē
reģistrēts speciālista kā atbildīgā būvuzrauga saistību raksts vismaz 90 % no visa kopējā būvniecības
laika), kur objekta ēku, kurā veikti būvdarbi, kopējā platība ir ne mazāka par 10 000 m2 un būvdarbu
izpildes vērtība vismaz 20 000 000 EUR (divdesmit miljoni euro) (bez PVN), objekts nodots ekspluatācijā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Lūdzu apstiprināt, ka pieredzi atbilstoša arī būs sabiedriski nozīmīga būve, kas nodota ekspluatācijā
divās kārtās, kur pirmajā kārtā pati ēka, bet otrajā visi ārējie pieslēguma tīkli un pieguļošā teritorija?
Atbilde:
Pretendenta piesaistītais speciālists – atbildīgais (galvenais) būvuzraugs - savas pieredzes atbilstību
Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punkta (b) (b) apakšpunkta prasībām var apliecināt
ar sabiedriski nozīmīgu būvi, kas nodota ekspluatācijā divās kārtās, ar nosacījumu, ka kvalifikācija atbilst
Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.2. punkta (b) apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

