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Papildu informācija Nr.3 

 

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta 

konkursa “Ūdensvada pārbūve Rīgā, Jaunciema gatvē, posmā no Emmas ielas līdz Mīlgrāvim” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2021/222, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu: 

 

1.jautājums:  

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 8.4. 2) un 8.5.1. b) 2) punktu pretendentam un tā piesaistītajam 

būvdarbu vadītājam, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā (līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pilsētā vai apdzīvotā vietā jābūt pieredzei, veicot viena 

vai divu līgumu ietvaros vai attiecīgi vadot vismaz 100 m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai 

kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 300 mm būvdarbus ar horizontāli vadāmo urbšanas 

(beztranšejas) metodi. 

 

Ievērojot to, ka ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada cauruļvada izbūve ar horizontāli vadāmo 

urbšanas metodi ir līdzvērtīga ārējā ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada aizsargčaulas 

(aizsargcaurules) izbūves procesam, Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka 

saskaņā ar Konkursa nolikuma 8.4. 2) un 8.5.1. b) 2) punkta prasībām pretendentam un tā 

piesaistītajam būvdarbu vadītājam pieredzi pieļaujams apliecināt arī ar ārējā (centralizētā) 

ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada aizsargčaulas (aizsargcaurules) ar diametru vismaz 300 mm 

būvdarbiem ar horizontāli vadāmo urbšanas (beztranšejas) metodi. 

 

 

1.atbilde: 

 Apstiprinām, ka saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 8.4. 2) un 8.5.1. b) 2) punkta prasībām 

pretendentam un tā piesaistītajam būvdarbu vadītājam pieredzi ir pieļaujams apliecināt arī ar ārējā 

(centralizētā) ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada aizsargčaulas (aizsargcaurules) ar diametru 

vismaz 300 mm būvdarbiem ar horizontāli vadāmo urbšanas (beztranšejas) metodi. 

 

2.jautājums:  

Ieinteresētais piegādātājs norāda uz aizkavēto Konkursa piedāvājuma sagatavošanas procesu sakarā 

ar lielu pieprasījumu skaitu pretendenta piedāvātajiem materiālu ražotājiem un to lemttiesīgu un 

paraksttiesīgu personu atvaļinājumiem pēcsvētku laikā, saistībā ar ko nav iespējama kvalitatīva un 

nolikuma prasībām atbilstoša Konkursa piedāvājuma sagatavošana, t.sk. visu prasīto materiālu 

ražotāju dokumentu sagatavošana, līdz 2022. gada 20. janvārim. 

 

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju rast iespēju pagarināt Konkursa piedāvājumu iesniegšanas 

termiņu vismaz par nedēļu. 

 

2.atbilde: 

Tiks veikti grozījumi, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 


