
Par papildus informāciju 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums” saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus 

izsludinātā atklātā konkursa „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai 

Miera ielā 31A, Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/3, ietvaros. 

 Iepirkuma komisija saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 5.5.punktu sniedz atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem: 

  

Nr.p.k

. 

Pretendenta jautājums Pasūtītāja atbilde 

1. Nolikuma 6.8.11. punktā Jums norādīts, 

ka nepieciešams speciālists ar sertifikātu 

- Elektroietaišu izbūve, izbūves darbu 

vadīšana un būvuzraudzība - kabeļu 

līnijas līdz 35 kV; ēku elektroinstalācijas 

līdz 1 kV. Saskaņā ar 

vispārpnieņemtajām normām, 

sertificēšanas institūciju un likumisko 

regulējumu (MK. 610 “Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības 

noteikumi”) šim gadījumam 

nepieciešams sertifikāts elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV.  Lūdzu 

izlabot nolikuma punktu. 

Iepirkuma priekšmets ir zibensaizsardzības 

sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana 

katlu mājai Miera ielā 31A, Salaspilī, 

ieskaitot iekārtu un aprīkojuma piegādi, 

uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un 

garantijas uzturēšanu, saskaņā ar SIA 

“AURE-1” izstrādāto būvprojektu 

(tehnisko shēmu), kas ir  atklāta konkursa 

nolikuma pielikums Nr. 1. Atklāta 

konkursa 6.8.11.punktā noteiktas prasības 

pretendenta speciālistiem, konkrēti - 

elektroietaišu izbūve, izbūves darbu 

vadīšana un būvuzraudzība - kabeļu līnijas 

līdz 35 kV; ēku elektroinstalācijas līdz 1 

kV. Norādītā prasība speciālistu 

kvalifikācijai tiek pamatota ar izbūves un 

būvuzraudzības darbu veikšanu aizsagjoslā 

gar elektrisko tīklu 20 kV kabeļu līniju. 

2. Nolikuma 6.8.11. punktā Jums norādīts, 

ka nepieciešams sertifikāts -

Elektroietaišu ekspluatācijas darbu 

vadīšana un uzraudzība (lai nodrošinātu 

kontroli garantijas laikā. Šis sertifikāts ir 

nereglamentētā sfēra un saskaņā ar MK. 

610 “Būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi”, tas nav 

nepieciešams. Iepirkuma būtība ir 

ierīkošana nevis ekspluatācija, līdz ar ko 

lūdzu izlabot nolikuma punktu. 

Atklāta konkursa 6.8.11.punkta tabulas 

ailē “iesniedzamie dokumenti” norādītās 

prasības attiecībā uz katra minētā 

speciālista kvalifikāciju apliecinošus 

dokumentu (sertifikāti, apliecības) 

iesniegšana ir piemērojama 

reglamentētajās sfērās saskaņā ar MK 

07.10.2014. noteikumiem Nr. 610 

“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas 

un patstāvīgās prakses uzraudzības 

noteikumi”, t.i. sertifikāti un apliecības 

iesniedzamas attiecībā uz elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību. 

 

Salaspilī, 2018.gada 16.martā 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     I.Ojers 


