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APSTIPRINĀTS  

VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas  

2018.gada 06.septembra 5.sēdē 

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, 

„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB) 

ieinteresētā piegādātāja jautājumi (iesūtīti līdz 06.09.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes 

 

Skaidrojums Nr.4 

NPK jautājums atbilde 

1. Iepazīstoties ar Sarunu procedūras ID Nr. LDZ 2018/8-IB 

Kandidātu atlases nolikumu (turpmāk - Nolikums) un 

sniegtajām atbildēm, lūdzam skaidrot Nolikuma 6.2.14. 

punkta f) apakšpunkta prasību, precizējot ēku 

projektēšanas sfēras / jomas speciālistam nepieciešamo 

sertifikācijas jomu, vai lūdzam apstiprināt, ka ēku 

projektēšanas sfēru  / jomu Kandidāts var apliecināt ar 

tiesībām veikt ēku konstrukciju projektēšanu. 

Kandidāts sarunu procedūras nolikuma 6.2.14. punkta prasības izpildē 

attiecībā uz ēku projektēšanas sfēru/ jomu tiks uzskatīts par atbilstošu, ja 

kompetenta institūcija būs atzinusi, ka kandidāts ir tiesīgs veikt darbus ēku 

konstrukciju projektēšanā. 
 

 

 

Nolikuma 2.pielikuma  “PRASĪBAS KANDIDĀTA PIEREDZEI” 3.punktā ir norādīts”: “Kandidāts pēdējo 5 gadu laikā (2013.-līdz iesniegšanas 

brīdim) ir nodevis ekspluatācijā vismaz 1 izbūves/pārbūves objektu, kurā ir veikta dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas vilcienu kustības 

vadības sistēmas izbūve un kur ekspluatācijā ieviesta kandidāta mikroprocesoru centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēmas 

programmatūra.” 

2. Vai kā dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas 

vilcienu kustības vadības sistēma ir domāta signalizācijas 

sistēma sliežu ceļiem vai elektroapgādes kontroles sistēma 

Kandidātam jābūt pieredzei dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas 

vilcienu kustības vadības sistēmas izbūvē. 
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sliežu ceļiem, ievērojot to, ka signalizācijas sistēmu izbūvi 

sliežu ceļiem visā pasaulē veic tikai daži uzņēmumi? 

3. Vai par atbilstošu Nolikuma 2.pielikuma  2.punkta prasībai 

tiks atzīts izbūves/pārbūves objekts, kurš pēdējo 5 gadu 

laikā (2013.-līdz iesniegšanas brīdim) ir nodots 

ekspluatācijā, kurā ir veikta mikroprocesoru 

centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēmas izbūve 

un kur ekspluatācijā ieviesta kandidāta mikroprocesoru 

centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēmas 

programmatūra, kas tika izpildīta metro vai tramvaju 

līnijā?  

Lielajās pasaules pilsētās arī metro un tramvaju sliežu 

ceļiem tiek izmantota sarežģīta mikroprocesoru 

centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēma, kuras 

izbūve pēc savas būtības neatšķiras no mikroprocesoru 

centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēmas, kas tiek 

izbūvēta dzelzceļa sliedēm. 

Kā secināms no uzdotā jautājuma kopumā, ieinteresētais piegādātājs uzdod 

jautājumu par sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma  3.punktu. 

 

Atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 2 pielikuma 3 punktam:  kandidāts 

pēdējo 5 gadu laikā (2013.-līdz iesniegšanas brīdim) ir nodevis ekspluatācijā 

vismaz 1 izbūves/pārbūves objektu, kurā ir veikta dzelzceļa mikroprocesoru 

centralizācijas vilcienu kustības vadības sistēmas izbūve un kur ekspluatācijā 

ieviesta kandidāta mikroprocesoru centralizācijas vilcienu kustības vadības 

sistēmas programmatūra. 
 

4. Vai šajā objektā ir jābūt SCADA sistēmai? Aicinām skatīt sarunu procedūras nolikuma 1. pielikuma “Darbu apraksts” 

3. punktu. 

5. Vai šajā objektā ir jābūt PLC kontrolieru sistēmai? PLC kontrolieru sistēmas izmantošana ir atkarīga no konkrēta tehniskā 

risinājuma, kas dažādām sistēmām var atšķirties. 

 

6. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai konkursa nolikuma 

4.pielikuma 1., 2., 3., veidlapas ir jāiesniedz  

gan Kandidātam, gan arī personālsabiedrības biedriem (tai 

skaitā arī personu apvienības biedriem), Kandidāta 

norādītajam Apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība 

ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka 

(projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līgumiem 

Sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 1., 2. un 3. veidlapa ir jāaizpilda 

vienā eksemplārā, tajās sniedzot visu prasīto informāciju atbilstoši kandidāta 

organizatoriskajai struktūrai un statusam konkrētajā situācijā.  

Gadījumā, ja kandidāts nav personu apvienība, sarunu procedūras nolikuma 

4.pielikuma 3. veidlapa nav jāaizpilda. 
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kopā) un/vai Kandidāta norādītajai personai, uz kuras 

iespējām Kandidāts balstās?  

Vai arī 4.pielikuma 1. un 3. veidlapas ir attiecināmas uz 

Kandidātu, savukārt 4.pielikuma 2.veidlapa ir attiecināma 

gan uz Kandidātu, gan uz personu 

apvienības/personālsabiedrības biedriem? 

7. Lūdzam apstiprināt, ka konkursa nolikuma 4.pielikuma 

4.veidlapas 1.tabula ir jāiesniedz tikai Kandidātam, taču 

iekļaujot informāciju ne tikai par Kandidātu, bet arī par 

katru personu apvienības vai personālsabiedrības 

dalībnieku, personu, uz kuras saimnieciskajām vai 

finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām 

kandidāts balstās, apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu 

apjoms ir 10 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai 

lielāks (projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības 

līgumiem kopā). 

Sarunu procedūras nolikuma 6.2.11.punkta izpildei nolikuma 4.pielikuma 

4.veidlapas tabulā Nr.1 ietveramas ziņas par kandidāta reģistrāciju atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

Tabula atbilstoši kandidāta organizatoriskajai struktūrai un statusam 

konkrētajā situācijā jāaizpilda par kandidātu, katru personu apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras saimnieciskajām vai 

finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām kandidāts balstās, 

apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu apjoms ir 10 % no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāks (projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības 

līgumiem kopā). 

8. Lūdzam apstiprināt, ka 4.pielikuma 4.veidlapas 2.tabula 

ir jāiesniedz tikai Kandidātam,  

taču iekļaujot informāciju ne tikai par Kandidātu,  

bet arī par katru personu apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieku,  

personu, uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, 

tehniskajām vai profesionālajām spējām kandidāts balstās, 

apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu apjoms ir 10 % no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāks 

(projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līgumiem 

kopā), ja šī persona piesaistīta tādu darbu veikšanai, kurai 

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai  

līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs. 

Sarunu procedūras nolikuma 6.2.13.punkta izpildei nolikuma 4.pielikuma 

4.veidlapas tabulā Nr.2 ietveramas ziņas par kandidāta reģistrāciju Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā 

ārvalstīs. 

Tabula atbilstoši kandidāta organizatoriskajai struktūrai un statusam 

konkrētajā situācijā jāaizpilda par kandidātu, katru personu apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras saimnieciskajām vai 

finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām kandidāts balstās, 

apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu apjoms ir 10 % no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāks (projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības 

līgumiem kopā), ja šī persona piesaistīta tādu darbu veikšanai, kurai 

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai  līdzvērtīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs. Ārvalsts speciālista piesaistes gadījumā 
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 dokumentu identificējošās ziņas tiek sniegtas atbilstoši tā valsts likumiem un 

praksei. 

9. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Kandidātam ir 

nepieciešams iesniegt atsevišķu apliecinājumu par 

reģistrēšanos Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā (saskaņā ar nolikuma 6.2.13. punktu),  

vai arī par atbilstošu tiks uzskatīts, ja Kandidāts pieteikumā 

iekļaus 4.pielikuma 1.veidlapas 8.punktu? 

 

Ziņas par Latvijas Republikā reģistrēta kandidāta kvalifikāciju, ciktāl tas 

iespējams, tiks pārbaudīta publiskajās datu bāzēs, ņemot vērā kandidāta 

pieteikumā sniegto informāciju – ziņas identifikācijai gūstot, piem., no 

aizpildītām veidlapām (sarunu procedūras nolikuma 4. pielikums) vai citas 

pieteikuma dokumentācijas. Informācija, kas pieejama publiskās datu bāzēs, 

nav obligāti papildus jāapliecina, iesniedzot arī sertifikātu / reģistrācijas 

apliecību kopijas. Izņēmums -  nepieciešamība iesniegt attiecīgo 

dokumentāciju Latvijas Republikā reģistrētu kandidātu kvalifikācijas 

pārbaudei būtu gadījumā, ja informāciju publiskajās datu bāzēs pārbaudīt 

nav iespējams. 

Prasība iesniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ir attiecināma uz 

ārvalstīs reģistrētiem kandidātiem.  

 

Pieteikumā (sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 1.veidlapa) 8.punkts 

jāiekļauj, ja kandidāts nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Sarunu 

procedūras nolikuma noteikumi pieļauj atsevišķas situācijas, kad uz 

pieteikuma iesniegšanas brīdi kandidāts var nebūt reģistrēts LR 

Būvkomersantu reģistrā. Par nepieciešamajām darbībām šādās situācijās 

aicinām skatīt sarunu procedūras nolikumu un sniegtos skaidrojumus, kur 

par veicamajiem pasākumiem ir norādīta detalizēta informācija. 

10. 

 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, ja gadījumā Kandidāts ir 

personu apvienība, kas nav reģistrēta Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai 4.pielikuma 

1.veidlapā ir jāiekļauj gan 7., gan 8.punkts? 

 

Skaidrojums par attiecīga  satura jautājumu ir sniegts ar iepirkuma komisijas 

Skaidrojumu Nr. 1 – 9.punkts. 

 


