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VAS „Elektroniskie sakari”  

Iepirkumu procedūras būvdarbu veikšanai  

no 20 000 – 169 999 euro  

„Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

izbūves projektēšana un izbūve”,  

identifikācijas Nr. VASES 2018/10 (turpmāk – Iepirkums) 

ietvaros saņemtie jautājumi un sagatavotās atbildes 
 

1. jautājums 

Iepirkuma nolikuma 16.2. punktā noteikta prasība: 

“Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis ne mazāk kā 10 (desmit) līdzvērtīgu elektronisko 

sakaru tīkla torņu projektēšanas un būvniecības darbus, par kuriem Pretendents ir saņēmis 

pozitīvas atsauksmes, kas apliecina veikto darbu labo kvalitāti, kā arī minēto darbu līguma 

summa ir bijusi Finanšu piedāvājumā norādītās summas apmērā.” 

Norādām, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta trešās daļas 1. punktā noteikto 

būvniecības pieredze ir apliecināma ar pēdējo 5 (piecu) gadu objektiem. Kā arī, ņemot vērā to, ka 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju, projektēšanas un būvniecības darbu pieredze ir nesamērīga ar 

iepirkuma priekšmetu, uzskatām, ka Iepirkuma nolikuma 16.2. punktā noteiktā prasība neatbilst 

Publisko iepirkumu likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam un ir konkurenci ierobežojoša. 

Atbilde 

Iepirkuma nolikuma 16.2. punktā noteiktā prasība noteikta ņemot vērā iepirkumu procedūras 

mērķi – iepirkumu procedūras ietvaros noslēgtā iepirkuma rezultātā saņemt kvalitatīvi 

izprojektētu un uzbūvētu radiomonitoringa punktu, kurš nodrošinātu kvalitatīvu ar Elektronisko 

sakaru likumu 6. pantā noteikto funkciju veikšanu. 

Publisko iepirkumu likuma 46. panta trešās daļas 1. punktā noteikts maksimālais termiņš par 

kādu var iesniegt pieredze apliecinājumu – ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem, kas nav obligāta 

prasība pasūtītājam noteikt tieši šādu termiņu. 

Veicot tirgus priekšizpēti, tika secināts, ka noteiktajai kvalifikācijas prasībai ir atbilstošs 

iespējamo pretendentu skaits, kā rezultātā šī prasība nav vērtējama kā konkurenci 

ierobežojoša. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtajā daļā noteikto piegādātājs var balstīties 

uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  

 

2. jautājums 

Ņemot vērā Iepirkuma nolikumā norādīto informāciju, esošais zemes gabals ar kadastra 

Nr. 64600110012 pieder Grobiņas novada pašvaldībai. Vai esošajam zemes gabalam ir 

reģistrētas apbūves tiesības, lai būvniecību veiktu VAS “Elektroniskie sakari”? 

Atbilde 

Saskaņā ar Grobiņas novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 1) un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, nekustamais īpašums “Masti”, kadastra 

Nr. 64600110012, tiks nodots VAS “Elektroniskie sakari” īpašumā, un apbūve tiks veikta, 

ievērojot normatīvajos aktos noteikto. 
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3. jautājums 

Vai ir pieprasīta atļauja/noteikumi no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”, jo plānotais 

masts (ar augstumu h-40m) atradīsies 1,5 km attālumā no Liepājas lidostas skrejceļa ass? 

Atbilde 

VAS “Elektroniskie sakari” ir sagatavojusi un tuvākā laikā nosūtīs iesniegumu valsts aģentūrai 

“Civilās aviācijas aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos 

Nr. 120 “Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un 

izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisakuģu 

lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti” noteikto. 

 

4. jautājums 

Vai ir saņemtie tehniskie noteikumi, jo visam zemes gabalam noteikti apgrūtinājumi: 

 applūstoša (10 % applūduma varbūtība) teritorija; 

 vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

 vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 

vietu; 

 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku 

apvidos; 

 navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās 

ietekmes zona. 

Atbilde 

Tehniskie noteikumi būs jāpieprasa iepirkuma līguma izpildītājam būvniecības procesa ietvaros 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 15. punktā noteikto. 


