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Iepirkuma procedūras veids - Atklāts konkurss 

Nosaukums - “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana, mēbeļu piegāde un uzstādīšana 

Lielā ielā 14, Liepājā“ 
Identifikācijas Nr. LiepU 2017/4 

Projekti - Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”  

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaitu”  

Atbildes uz pretendenta jautājumiem 

         

Liepāja            Nr.1 

2017.gada 24.martā 

 

Pretendenta jautājums Nr.1 

Galveno darbu saraksat pozīcija Nr.19 – lūdzu norādīt paraugtelpu, pēc kuras pretendents var noteikt 

remontējamo telpu apdares līmeni 1 līdz 4 stāvam. 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.1 

Galveno darbu saraksat pozīcija Nr.19 - paraugtelpas - vides bioloģijas kabinets Nr. 412 un ķīmijas 

kabinets Nr. 407 

 

Pretendenta jautājums Nr.2 

Galveno darbu saraksat pozīcija Nr.20 – lūdzu norādīt paraugtelpu, pēc kuras pretendents var noteikt 

remontējamo telpu apdares līmeni pagraba stāvam. 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.2 

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.20 - paraugtelpas pagrabā – Nr. 044. un Nr. 053. 

 

Pretendenta jautājums Nr.3 

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.24 – piedāvājam auditorijās gar sānu sienām izbūvēt grīdlīsti at 

iebūvētām rozetēm, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veiktrozešu pārvietošanu vai papildināšanu. 

Vai šāds risinājums atbilst Pasūtītāja prasībām? 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.3 

Pasūtītāju apmierina Pretendenta piedāvātais risinājums, jo projektēšanas laikā LiepU izveidos darba 

grupu, kura norādīs speciālās prasības laboratorijās (rozetes no griestiem, vai grīdas) kā arī citas būtiskas 

piezīmes. 

Pretendenta jautājums Nr.4 

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.26 – veicot objekta apsekošanu un izvērtējot faktisko situāciju, 

piedāvājam darba saraksta 26.pozīcijā norādītajās telpās ierīkot lokālu gaisa apmaiņu. Keramikas un 

stikla darbnīcās paredzot gaisa pieplūdi/nosūci caur ārsienu. Sporta zālē paredzēt pieplūdi caur logos 

iebūvētām gaisa atverēm, nosūci caur esošo ventilācijas sistēmu. Vai šāds risinājums atbilst Pasūtītāja 

prasībām? 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.4 

Pasūtītājs piekrīt Pretendenta risinājumam ierīkot norādītajās telpās lokālu gaisa apmaiņu, kā arī 

pagrabstāvā keramikas un stikla darbnīcā paredzēt gaisa pieplūdi/nosūci caur ārsienu. 
 

Pretendenta jautājums Nr.5 

Aktu zālē (4 stāvs) atbilstoši galveno darbu saraksta pozīcijai 20, tiek veikti tikai remontdarbi – sienu, 

griestu krāsošana, parketa grīdas nomaiņa uz esošās pamatnes. Nav paredzēti restaurācijas darbi. Vai šāds 

risinājums atbilst Pasūtītāja prasībām? 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.5 

Aktu zālē kā arī citās telpās restaurācijas darbi nav paredzēti, aktu zāles remontdarbos plānots sienu un 

griestu krāsošana, kā arī parketa grīdas nomaiņa. 
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Pretendenta jautājums Nr.6 

Lūdzam iekļaut un atļaut iesniegt iegūtās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības 

jomā apliecinošu dokumentu. 

 

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.6 

Nav nepieciešams iekļaut papildus darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinošas iespējas 

nolikuma 5.2.24. punktā, jo tās jau izriet no MK noteikumu Nr. 92. Skaidrojam, ka saskaņā ar LiepU 

atklātā konkursa 5.2.24. punktu “Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam (projekta 

izpildes koordinatoram), kurš piedalīsies Līguma izpildē, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, ir spēkā 

esošs būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un iegūtas zināšanas/izglītība 

atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus 8.1 punktā noteiktajam”, kas atbilst MK 25.02.2003. noteikumu Nr.92 8.1 punkta “Par 

projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas:  

8.1 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un 

būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 

8.1 1.1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba 

aizsardzības zināšanas būvniecībā; 

8.1 1.2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā; 

8.1 2. ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.” 

prasībām, Jūs varat iesniegt augstāk minētos dokumentus. 

 

 

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija 


