
Jautājumi un atbildes iepirkumā „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 

Varakļānos” id.nr. DzKU 2015/1 

Jautājums. 

Vai nolikuma 9.3.1 UN 9.3.2. punktos minētās prasības var apliecināt summējot 

veiktos darbu apjomus vairākos objektos. 

Atbilde.  

 Nolikuma prasības pieļauj pieredzi apliecināt uzrādot vairākus objektus ar 

veiktajiem attiecīgajiem darbiem. 

Jautājums. 

 Ūdensvada caurulēm izmantojamais materiāls ir SDR 11 PE 100 SCGR PN16, 

kas apliecināts ar atbilstošiem sertifikātiem. Cauruļvadi jāsavieno ar elektrometināšanas 

metodi. Metināmo veidgabalu izmantojamajam materiālam būtu jābūt SDR 11 PE 100 

PN16. 

Lūdzu paskaidrot, ar ko ir pamatota prasība izmantot caurules ar PN16,ņemot 

vērā to, ka līdzīgos realizētos projektos tika izmantotas ar PN10 un minēto PN16 

cauruļvadu izvēle projektu būtiski sadārdzina. 

Atbilde.  

Nolikuma „Nodaļa A, „Darbu sastāvs un īpašās pasūtītāja prasības”” punkts 5.2. 

Dzeramā ūdens tīkls  sadaļā Cauruļvadi izvirzītā prasība tika pārskatīta un sagatavojot 

piedāvājumu Pretendentiem jāparedz PE caurules ar vismaz PN10. Ja darbi tiek veikti ar 

caurduršanas metodi, tad jāiebūvē speciālās caurduršanai paredzētās caurules. 

Attiecīgi minētā sadaļa  5.2. tiek noteikta: 

„Ūdensvada caurulēm izmantojamais materiāls ir PE 100 ar vismaz PN 10, kas 

apliecināts ar atbilstošiem sertifikātiem.  

Cauruļvadi jāsavieno ar elektrometināšanas metodi. Metināmo veidgabalu 

izmantojamajam materiālam būtu jābūt PE 100 ar vismaz PN10. 

Ūdensvada izbūvei izmantot tikai materiālus, kas pieļauj saskari ar dzeramo ūdeni un 

tam jābūt apliecinātam ar atbilstošiem sertifikātiem. ” 



Jautājums. 

Vai kanalizācijas caurulēm jābūt monolītsienu? 

Atbilde. 

Izvirzītā prasība ir pārskatīta un caurulēm jābūt dubultsienu PP vai PVC caurulēm. 

Attiecīgi minētā sadaļa  4.3. Pašteces kanalizācijas caurules tiek noteikta: 

„Pašteces kanalizācijas cauruļvadu materiāls – dubultsienu PP vai PVC caurules, 

cauruļu klase: 8Kn/m2 (atkarībā no izvietojuma vietām, pievēršot īpašu uzmanību 

pašteces kanalizācijai tīklu tehniskā projekta izstrādei posmiem ar intensīvu 

transporta kustību.” 

Jautājums. 

Nolikuma 10.3.3. punktā ir prasība iesniegt 2012, 2013, 2014 gada finanšu 

pārskata kopijas. Vai būs pietiekami, ja Pretendents iesniegs bilanci un peļņas – 

zaudējumu aprēķinu bez finanšu pārskata pielikumiem, kas arī ir finanšu pārskata 

sastāvdaļas. 

Atbilde. 

Izvērtējot piedāvājumu būs pietiekami ar bilanci un peļņas – zaudējumu aprēķinu. 

Jautājums. 

Pēc nolikuma prasībām tehniskajā piedāvājumā nepieciešams iesniegt materiālu 

specifikācijas. Lūgums precizēt kādā veidā šīs specifikācijas jāiesniedz : brīvā formā 

Būvuzņēmēja sagatavots apraksts par būvdarbos izmantojamiem materiāliem, vai arī 

jāiesniedz konkrētu ražotāju/ piegādātāju sniegtie materiālu atbilstības sertifikāti/ 

apliecinājumi. 

Atbilde. 

Materiālu specifikācijas var iesniegt brīvā formā, bet lai izvērtējot piedāvājumu būtu 

skaidrs tehnoloģiskais risinājums un piedāvātie materiāli. 

 


