
APSTIPRINĀTS 

ar iepirkuma komisijas  

2021.gada 1.marta 2. sēdes protokolu  

VAS “Latvijas dzelzceļš”  

sarunu procedūras ar publikāciju  “Siltummezglu un katlumāju apkope  

2021. un 2022.gadā” 

 

SKAIDROJUMS Nr.1 

 

Nr. 

p.k. 
Jautājums Atbilde 

1. Cik sašķidrinātās naftas gāzes tvertnēm 

nepieciešama iekšējā vai hidrauliskā 

pārbaude līguma darbības laikā?  

 

Skat. šim skaidrojumam pievienoto Tvertņu 

pārbaudes grafiku pielikumā. 

2. Pie sadaļas “KATLUMĀJU APKOPES 

DARBU SARAKSTS” ir punkts par 

Kārtējā sašķidrināto gāzes tvertņu iekšējā 

hidraulisko pārbaudi. Lūgums precizēt cik 

tieši un kādām mucām konkrētās adresēs 

tās jāveic 2021. un 2022. apkures sezonā. 

Tas nepieciešams izmaksu aprēķināšanai. 

Skat. šim skaidrojumam pievienoto Tvertņu 

pārbaudes grafiku pielikumā. 

3. Vai nepamatotu izsaukumu rezultātā 

Latvijas Dzelzceļš VAS veiks apmaksu 

par uzņēmuma līdzekļu resursu patēriņu. 

Piemēri – laikā neuzpildītas gāzes vai 

degvielas rezultātā apstājusies apkures 

sistēma, patvaļīgas un/vai nesaskaņotas 

radiatoru atgaisošanas rezultātā apstājies 

vai daļēji apstājies apkures sistēma utt. 

Vēršot uzmanību, ka aprakstītās  situācijas 

iestāšanās faktiski ir reti iespējama, regulējums 

iekārtu un ārējo siltumtrašu remontdarbu 

veikšanai avārijas gadījumā  ir noteikts sarunu 

procedūras nolikuma 4.pielikuma 1.2, 2.2., 

2.3.3. un 4.2. punktā.  

Papildus tam, absolūti visas situācijas, kas var 

iestāties (piem., straujas meteroloģiskās 

situācijas izmaiņas), paredzēt un ietvert 

iepirkuma dokumentos nevar. Ieinteresētajam 

piegādātājam – jomas speciālistam ar šādām 

situācijām ir jārēķinās, visus riskus un ar to 

saistītās izmaksas, ietverot finanšu 

piedāvājumā, 

4. Lūdzu, paskaidrojiet nolikuma punktu 

1.7.7. atbilstoši LR Normatīvajiem 

aktiem: "... Apmaksa paredzēta par 

veiktajiem darbiem 2 maksājumos, ik pēc 

12 mēnešiem." 

Likumā par “Pievienotās 

Vērtības  nodokli” 120. panta 6. daļa 

nosaka, ka:" Ja šā panta pirmajā daļā 

minētos darījumus veic pastāvīgi ilgstošā 

periodā, nodokli norāda tā taksācijas 

perioda nodokļa deklarācijā, kad ir 

saņemta atlīdzība par šo darījumu vai kad 

ir beidzies periods, uz kuru attiecas 

Iepirkuma komisija veic precizējumus 

iepirkuma dokumentos, nosakot: 

pretendents nosaka cenu darbiem pēc 

nepieciešamības attiecīgajā reģionā. Cena 

reģiona ietvaros nosakāma kā darbu kopējā 

vērtība (summa) 24 mēnešu periodam. 

Apmaksa paredzēta par veiktajiem darbiem 4 

maksājumos, ik pēc 6 mēnešiem. 
 

Skatīt arī sarunu procedūras nolikuma 

Grozījumus Nr.1. 

 



izrakstītais nodokļa rēķins, bet ne retāk kā 

reizi sešos mēnešos." 

Jūsu nolikuma kārtība neatbilst likumam 

"Par grāmatvedību" un par "Pievienotās 

vērtības nodokli", jo rēķinu un rēķina 

apmaksu nedrīkst veikt retāk kā 6 mēnešu 

periodā! 

 

 


