ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
“Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”
(ID: Apes ND 2018/24 ELFLA)
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1. Jautājums.
poz.4 "Līguma izpildes vieta un laiks" būvuzraudzības objekti 1.iepirkuma daļā,
2.iepirkuma daļā un 3.iepirkuma daļā, norādīti attiecīgo lejuplādējamo
būvprojektu pirmie sējumi, savukārt, trešie sējumi, kuros doti būvdarbu apjomi, nav
pieejami. Kur lūdzu var iepazīties ar objektu darbu daudzumu sarakstu?
Mājas lapā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ sadaļā pie šī
iepirkuma ir lejupielādējami visi projekta sējumi un tāmes – darbu apjomi Excel formātā.
2. jautājums
poz.4"Līguma izpildes vieta un laiks" minēts, ka paredzamais būvdarbu izpildes termiņš
ir 6 (seši) mēneši. Vai šis termiņš attiecas uz visu 3 secīgi (viens pēc otra) vai vienlaicīgi
veiktu būvniecības objektu izbūvi?
Visi ceļi iepirkuma daļās tiek būvēti vienlaicīgi

Jautājums

3.jautājums
po .
retendents kur var iesniegt piedāvājumu ir min ts ka piedāvājumu var
iesniegt jebkura fiziska un juridiska persona. Savukārt po .8.2.9. ir rakstīts:
Apliecinājums retendentam kas u piedāvājuma iesnieg anas brīdi nav re istr ts
vkomersantu re istrā (tai skaitā ārvalstu retendentam) jāapliecina ka ja
retendents ieg s līguma sl g anas tiesības tas u b vdarbu u sāk anas brīdi saska ā
ar vniecības likuma22.pantu tiks re istr ts vkomersantu re istrā(skat. pielikuma
Nr.2 pielikumus).
Es u devu jautājumu vniecības Valsts Kontroles birojam un sa mu no vi iem
sekojo u atbildi:
vkomersantu re istrā var re istr ties tikai komersanti. J s kā
pa nodarbināta persona to nevarat i darīt.
To vai Jums nepiecie ams b t re istr tam b vkomersantu re istrā vai arī varat sniegt
b vu raud ības pakalpojumus kā b vspeciālists jāskatās no MK 19.08.2014. noteikumu
Nr.500 “Vispārīgie b vnoteikumi” sadaļā vu raud ība noteiktā.
Tātad vai u mani kā fi isku personu (pa nodarbināta persona kas re istr jusies VID kā
saimnieciskās darbības veic js) ir attiecināms iepirkuma po .8.2.9.min tais?
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Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 122. punktu obligāti jāreģistrējas
būvkomersantu reģistrā
122. To otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek
finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku
instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas
būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš
reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus
būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja
speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi.
(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 804 redakcijā
Tātad uz Jums ir attiecināms iepirkuma poz.8.2.9.minētais.

