
APSTIPRINĀTS  

VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas  

2018.gada 11.oktobra 11.sēdē 

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

„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība” 

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

ieinteresēto piegādātāju jautājumi (iesūtīti līdz 11.10.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes 

Skaidrojums Nr.10 

NPK jautājums atbilde 

1. 3.pielikuma “Vispārīgās prasības” punktā Nr.3 (28.lpp.) ir noteikts: 

Kandidāts pierāda piesaistīto speciālistu pieredzes periodu. Pieļaujams, ka 

nepieciešamās pieredzes periods tiek summēts (t.i. darbība var būt ar 

pārtraukumiem), tomēr kopumā iegūstot šo attiecīgo gadu pieredzi. 

Lūdzam precizēt, ko nozīmē “pieredzes periods”, vai tas var būt periods, 

kad speciālistam ir spēkā esošs sertifikāts, vai periods, kad speciālists ir 

veicis attiecīgo darbu. 

Pieredzes periods ir laika posms, kurā speciālists ir praktizējis 

attiecīgo profesionālo darbību. Periods, kad speciālistam ir spēkā 

esošs sertifikāts, un periods, kad speciālists ir veicis attiecīgo 

darbu, var nesakrist, piemēram, slimības vai bērnu kopšanas 

atvaļinājuma dēļ.  

 

Piemēram, būvprojekta vadītājam saskaņā ar 3.pielikuma 2.1. 

punkta prasībām, jābūt vismaz 10 gadu profesionālā pieredzei 

publiskā dzelzceļa infrastruktūras projektu projektēšanā. Turpat 

norādīts – pieļaujams, ka nepieciešamās pieredzes periods tiek 

summēts (t.i., darbība var būt ar pārtraukumiem), tomēr kopumā 

iegūstot šo attiecīgo gadu pieredzi. 

Tas nozīmē, par sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošu 

būvprojekta vadītāju varētu atzīt speciālistu, kas, tostarp, ir 

veicis publiskā dzelzceļa infrastruktūras projektu projektēšanas 

darbus 

- no 2007.gada līdz šim brīdim vai  

- 2005.-2008. gadam un 2010.gada-2017.gadam 

- utml. 

   



2. 3.pielikums "Prasības kandidāta vadošajam personālam": Vai jūs varat 

apstiprināt, ka 1. posma (kvalifikācijas pieprasījums) pieteikumā norādītās 

galvenās personas (CV) var tikt labotas vai aizstātas 2. posmā, ja 

nepieciešams, lai VAS “Latvijas dzelzceļš” nodrošinātu vispiemērotāko 

piedāvājumu / pakalpojumu, pilnībā ievērojot prasības, kas aprakstītas 

3.pielikumā "Prasības kandidāta vadošajam personālam"? 

Jā, personāla nomaiņa ir pieļaujama ar nosacījumu, ka nomainītā 

speciālista kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām (vai 

augstāka). 

 

 

   

3. Mēs esam starptautiska vadoša dzelzceļa būvniecības uzņēmumu 

konsorcija vadošā kompānija, un mēs gatavojam iesniegšanai pieteikumu 

iepirkumam "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība". 

Mēs darām visu iespējamo, lai savlaicīgi iesniegtu pieteikumu Valsts akciju 

sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš". 

Tomēr, ņemot vērā iesniedzamo dokumentu apjomu latviešu valodā, mēs 

lūdzam pagarināt iesniegšanas termiņu, tādējādi ļaujot mums iesniegt 

kvalitatīvu un pilnvērtīgu pieteikumu. 

 

Skatīt iepirkuma sludinājumā nolikuma grozījumus Nr.2. 

 


