
Jautājumi/Atbildes 

Iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus un sniedz šādas atbildes: 

 

1. Līguma grozījumi. 

Līguma projektā, Pielikums Nr16, punkts 18.1 Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma grozījumu 

vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 

66.panta trešās daļas 1., 2., 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 15% no sākotnējās Līguma cenas.  

18.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66.panta nosacījumiem, ja: utt 

Nolikums Punkts 45.  

Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Līguma projektam (Pielikums 

Nr.16) Grozījumi iepirkuma līguma projektā nav pieļaujami.  

 

Atbilde 

Pasūtītājs skaidro, ka saskaņā ar SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., 3.punktu grozījumi ir pieļaujami 

jau noslēgtā iepirkuma līgumā, savukārt Nolikuma 45.punkts paredz, ka nav iespējami grozījumi vai 

labojumi iepirkuma līguma projektā. Līguma projekts ir pasūtītāja izstrādāts dokuments, ko pasūtītājs 

nav tiesīgs mainīt līdz līguma noslēgšanai, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

pretendentiem. 

 

2. Lūdzu komentēt pretrunīgus nosacījumus. 

Dokumentācija, kas jānodrošina līguma izpildes laikā  

instrukcijām ir jāpievieno attiecīgi fotoattēli, kas norāda komponentus (piemēram, pogas, slēdži, vārsti 

un citi vadības elementi). Lūdzu precizēt, kādā apjomā- vai, piem., vadības blokam, vai pilnīgi visām 

iekārtām katlumājā. 

 

Atbilde 

Instrukcijām, jābūt sagatavotām un izstrādātām tādā apjomā un kvalitātē, lai ekspluatējošais 

personāls var atrisināt jebkuru tehnisko problēmu katlumājas ārkārtas situācijas laikā un instrukcijā 

izvietotājs attēls skaidri norada uz darbību, kuru ir jāveic. 

 

3. Apmācība 

 Apmācība notiek katlumājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan 

teorētiska, gan darba apmācība);  

Lūdzu komentēt šādu prasību. 

Vai pasūtītājs norīkos attiecīgu personālu? Vai tas piedalās visa montāžas laikā? Ja montāžu vienlaicīgi 

veic vairāki darbinieki, vai katram būs klāt savs “apmācāmais”? Kas izvērtēs apmācību rezultātu? 

 

Atbilde 

Apmācību organizēšana ir Uzņēmējā darba apjomā, veidu kādā notiek apmācības ir jāizvēlas 

Uzņēmējam. Savukārt Pasūtītājs pieņems no Uzņēmēja apliecinājumu par personāla apmācību 

pabeigšanu. 

 

4. Pilnīgi automatizētas un bezpersonāla darbības pārbaude, lai pierādītu katlumājas automatizētas 

un bezpersonāla darbības spēju. Šī pārbaude ilgst vismaz 1 nedēļu. Pārbaudes laikā katlumājā nedrīkst 

pastāvīgi uzturēties Uzņēmēja personāls un visai darbībai jābūt kontrolētai attālināti. Pasūtītājs 

pārliecinās par automatizētu un bezpersonāla katlumājas darbību ar pilnu un daļēju slodzi, katlumājas 

pielāgošanos temperatūras pārmaiņām un avārijas apstāšanām un citiem traucējumiem. Pārbaude ir 

jāatkārto, ja pārbaudes laikā Uzņēmēja personāls vairāk par 1 reizi ir apmeklējis katlumāju klātienē, 

lai veiktu izmaiņas vai ieregulēšanas darbības uz vietas katlumājā.  



Lai šādu pārbaudi veiktu, jābūt izpildītām parsībām arī no pasūtītāja puses, piem., šķeldas kvalitāte. 

 

Atbilde 

Kurināma piegāde tiks nodrošināta atbilstošā kvalitātē (atbilstoši tehniskā specifikācijā noradītiem 

parametriem)  

 

5. Kurināmais 

*gadījumā, ja nejaušie negabarītie gabali iziet cauri kurināmā padeves sistēmu, tie nedrīkst nedz 

apturēt, ne sabojāt kurināmā padeves iekārtas, degkameru, vai pelnu izlādes sistēmu;  

* kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt svešķermeņi, kas nejauši var nonākt kurināmā padeves sistēmā 

no atdalīšanas sistēmas (piemēram, metāla gabali, smiltis, akmeņi utt.). Tas pats attiecas arī uz pelnu 

novākšanas sistēmu;  

Prasība nekorekta! Uzņēmējs nevar atbildēt par piegādātā kurināmā  kvalitāti, tādēļ ir formulētas 

kurināmā atbilstības prasības Biomasas tehniskajā raksturojumā. Aile Daļiņu izmēri lielāki par 

150mm (axbxc) neizslēdz būtisku novirzi, tādējādi izslēdzot pasūtītāja atbildību. 

 

Atbilde 

Sagatavojot savu piedāvājumu Uzņēmējam jāizvērtē visas prasības attiecibā uz iekārtām un kurināmo, 

kuru nodrošinās Pasūtītājs.  

 

6. Ārējais apgaismojums, Informācijas un sakaru iekārtas. 

Jāparedz teritorijas apgaismojums kurinām piegādei un katlumājas ekspluatācijai. Gaismekļu 

daudzums un konfigurāciju ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju. 

Videokameru daudzumu un konfigurāciju ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju.  

Nekorekti- Pasūtītāja redzējums var būtiski atšķirties no Uznēmēja piedāvājuma un radīt papildus 

izmaksas.  

 

Atbilde 

Uzņēmējam jāizvērtē apgaismas ķermeņu un videokameru izpildījums un daudzums, lai nodrošinātu 

katlumājas ekspluatāciju atbilstošā kvalitāte. 

 

7. Līgumā punkts 4.10. Uzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus 

un licencētas programmatūras. 

Lūdzu konkretizēt “licencētas programmatūras” gadījumā, ja katliekārtas ražotājs programmatūru 

izstrādā pats. 

 

Atbilde 

Paskaidrojam, ka šī Līguma izpratnē “licencētas programmatūras” nozīmē tādas programmatūras, 

kuras ir likumīgi atļauts lietot, - ja tās ir trešo personu izstrādātas – tad uz licences līguma vai 

izstrādātāja dotās atļaujas pamata. Ja katluiekārtu ražotājs programmatūru izstrādā pats, tad tai jābūt 

katla ražotāja atbilstības deklarāciju, vai līdzvērtīgo dokumentu par programmatūras izstrādātāju 

 

8. Līguma punkts 16.2. 

16.2. Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem 

dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildeksemplāriem, 

izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas 

avota. Atlīdzība par autortiesību nodošanu ir iekļauta Līguma cenā. Minētā autortiesību pāreja notiek 

bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un 

nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības 



izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai pavairot, 

reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu 

vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar 

presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā 

formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm izmantošanas tiesības.  

Ne visa informācija, ko dod ražotājs/ uzņēmējs paredzēta publiskošanai, ne visu tiesīgi nodot trešajām 

pusēm. Lūdzu precizēt prasību. 

 

Atbilde 

Pasūtītājam nav izprotams, kāda tieši informācija vai dokumenti, uz kuru attiecas šī punkta prasības, 

pēc uzņēmēja vai ražotāja ieskata varētu nebūt publiskojama, tāpēc Pasūtītājs neierobežos šajā punktā 

sev paredzētās tiesības uz Līguma izpildes ietvaros izstrādātajiem dokumentiem un informāciju. 

Lūdzam ņemt vērā, ka projekta realizācijai ir paredzēts piesaistīt Kohēzijas Fonda finansējumu, 

attiecīgi šajā punktā minētie dokumenti būs jāiesniedz CFLA pārbaudēm par finanšu līdzekļu 

izlietošanas likumību. Šajā punktā norādītais vislielākajā mērā attiecas uz būvprojektu, Pasūtītāja 

mantiskajām tiesībām uz to jābūt neaprobežotām. Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka iekārtas pēc to izbūves 

būs jāapkalpo, jāuztur un jāremontē, attiecīgi minēto pakalpojumu sniedzējiem būs jābūt pieejai tai 

iekārtu ražotāja dokumentācijai, kura nepieciešama iepriekš norādīto funkciju nodrošināšanai. 

Informācijas un dokumentu publiskošana nekādā gadījumā nav Pasūtītāja pašmērķis un tiks veikta 

tikai un vienīgi pēc nepieciešamības 

 

9. Līguma punkts 16.3. 

 

16.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs 

vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja 

īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.  

Lūdzu komentēt. 

 

Atbilde 

Paskaidrojam, ka gadījumā, ja Pasūtītājs būs sniedzis Uzņēmējam kādu iepirkuma dokumentācijā 

neiekļautu informāciju vai datus, šī informācija vai dati paredzēti tikai Līguma izpildes 

nodrošināšanai Līguma termiņā un to nav atļauts nodot trešo personu rīcībā vai arī izmantot citiem, 

šeit nenorādītiem mērķiem. 

 

10. Garantijas 

Nav atsauce, ka uzņēmēja atbildība neiestājas, ja pie radušās defekta vainojams Pasūtītājs. 

 

Atbilde 

Līguma projekta 12.7.punktā noteikts, ka Uzņēmējam ir pienākums novērst tikai tādus defektus, kuri 

ir piekritīgi garantijai. Garantijai nav piekritīga defektu novēršana, kurus ir izraisījis Pasūtītājs, 

neatbilstošas iekārtu ekspluatācijas rezultātā. 

 


