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Grozījumi veikti Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Auces komunālie pakalpojumi”
izsludinātā iepirkuma „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās” ar identifikācijas nr.: Auce2018/KF-BD/2 iepirkuma nolikumā.
1) Izteikt nolikuma 9.4. punkta „Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām
spējām” 9.4.1. (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
9.4.Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
9.4.1

Pretendents kā galvenais būvdarbu 1) Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu
veicējs iepriekšējo piecu gadu laikā
(t.sk.
apakšuzņēmēju),
uz
kuru
iespējām
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
Pretendents balstās, iepriekšējos piecos gados
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
veikto būvniecības darbu un būvdarbu saraksts
ir veicis (objekti nodoti ekspluatācijā)
atbilstoši
vismaz 2 (divu) ūdenssaimniecības
Veikto būvniecības darbu un būvdarbu saraksta
objektu (ūdensvads un kanalizācija)
veidnei (C3 pielikums). Veikto būvniecības darbu
līgumu izpildi:
un būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tikai
a. kur vismaz viena līguma ietvaros
tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas
veikta ārējo ūdensvada tīklu
apliecina Nolikuma 9.4.1.apakšpunktā prasīto
izbūve vismaz 3 000 m apjomā ar
pieredzi.
caurules diametru ne mazāku par
Uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par
110mm;
pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu
b. kur vismaz viena līguma ietvaros
darbības periodu;
veikta
ārējo
pašteces
kanalizācijas tīklu izbūve vismaz 2) Pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti
3 000 m apjomā, ar caurules
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā
diametru ne mazāku par 160mm;
kvalitātē;
c. vismaz vienā no ūdensvada vai
kanalizācijas objektiem veikti 3) Būvatļaujas kopija un akts par attiecīgā objekta
pieņemšanu ekspluatācijā.
asfalta
seguma
ceļu
atjaunošanas būvdarbi vismaz
2
4000
m
apjomā
pēc
inženierkomunikāciju
izbūves
būvdarbiem;
d. vismaz vienā no ūdensvada vai
kanalizācijas objektiem veikta
nesaistītu
minerālmateriālu
seguma atjaunošana vismaz
2
4 000
m
apjomā
pēc
inženierkomunikāciju
izbūves
būvdarbiem;
e. vismaz vienā no kanalizācijas
objektiem veikta vismaz 2
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve
3
ar jaudu ne mazāku, kā 20 m /h.
f. vismaz vienā no kanalizācijas
objektiem veikta kanalizācijas
spiedvada izbūve vismaz 1 000
m apjomā, ar caurules diametru
ne mazāku par 110mm.

2) Izteikt nolikuma 9.4.2. punkta „Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus” 9.4.2.1.
apakšpunkta (a); (b); (e) apakšpunktu šādā redakcijā:

9.4.2

Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
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9.4.2.1

sistēmas
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Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš 1) Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši
Speciālistu saraksta veidnei (C4 pielikums);
atbilst šādām prasībām:
1) tam ir spēkā esošs sertifikāts 2) Par norādīto speciālistu sertifikāta esību un to
ūdensapgādes un kanalizācijas
derīguma
termiņu
Pasūtītājs
pārliecināsies
sistēmu būvdarbu vadīšanas
publiskajās datubāzēs;
reglamentētajā jomā;
3) Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita
2) kurš iepriekšējo piecu gadu laikā
dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās
līdz
piedāvājuma
iesniegšanas
ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un
dienai) ir vadījis būvdarbus atbildīgā
apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst
būvdarbu vadītāja statusā (objekti
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām
nodoti ekspluatācijā) vismaz 2 (divu)
attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas
ūdenssaimniecības objektu līgumu
Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks
izpildi:
noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
a. kur vismaz viena līguma
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs
ietvaros veikta ārējo ūdensvada
atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu
tīklu izbūve vismaz 3 000 m
profesionālo
pakalpojumu
sniegšanu
Latvijas
apjomā ar caurules diametru ne
Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs
mazāku par 110mm;
Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju
b. kur vismaz viena līguma
par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī
ietvaros veikta ārējo pašteces
atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to
kanalizācijas tīklu izbūve vismaz
saņems.
3 000 m apjomā; ar caurules
diametru ne mazāku par 160mm; 4) Pretendenta
piedāvāto
speciālistu
CV
un
c. vismaz
vienā
no
pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes
ūdensvada vai kanalizācijas
laika grafiku atbilstoši CV veidnei (C5 pielikums) un
objektiem veikti asfalta seguma
pasūtītāja atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti
ceļu
atjaunošanas
būvdarbi
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā
2
vismaz 4 000 m apjomā pēc
kvalitātē.
inženierkomunikāciju
izbūves
Par
Pretendenta
piedāvātajiem
galvenajiem
būvdarbiem;
speciālistiem Pretendents norāda tikai tādu
d. vismaz
vienā
no
informāciju par veiktajiem darbiem, kuri apliecina
ūdensvada vai kanalizācijas
Nolikuma 9.4.2.apakšpunktā norādīto speciālistiem
objektiem
veikta
nesaistītu
prasīto pieredzi. Atsauksmei jāsatur informācija, kas
minerālmateriālu
seguma
apliecina atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai.
2
atjaunošana vismaz 4 000 m
Ja pievienotajā atsauksmē, kas apliecina piedāvātā
apjomā pēc inženierkomunikāciju
speciālista pieredzi, nav minēts konkrēts speciālists,
izbūves būvdarbiem;
Pretendentam ir jāiesniedz citus dokumentus
e. vismaz
vienā
no
speciālistu pieredzes apliecināšanai, piemēram,
kanalizācijas objektiem veikta
saistību raksta kopijas, būvdarbu žurnālu kopijas.
vismaz 2 kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve ar jaudu ne
Objektu nodošanu ekspluatācijā apliecina ar
3
mazāku, kā 20 m /h
būvatļaujas kopiju un aktu par attiecīgā objekta
f. vismaz
vienā
no
pieņemšanu ekspluatācijā.
kanalizācijas objektiem veikta
5) Nolikuma 9.4.2.punktā prasīto speciālistu pieredze
kanalizācijas spiedvada izbūve
tiks atzīta par atbilstošu, ja attiecīgais speciālists būs
vismaz 1 000 m apjomā, ar
veicis Nolikuma 9.4.2.punktā minētos darbus
caurules diametru ne mazāku par
norādītajā apjomā.
110mm.

Ar šo grozījumu izdarīšanu piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.

