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Madonā 
 

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem 

 

15.04.2020. Nr. 1-9/91 

 

 

Par saraksti iepirkumā 

 

          SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Esošās katlu mājas 

Madonā efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 2020/1 KF, ir saņēmusi 

jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes: 

 

1.jautājums: 

Lūdzu precizēt- avansam iespējama gan bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības garantija. 

Nolikumā 

27. ... Pretendentam jāiesniedz rakstisku apliecinājumu, ka viņš apņemas veikt darbus bez 

avansa, vai 14 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam neatsaucamu, 

pirmā pieprasījuma avansa bankas garantiju avansa apmērā 

Līguma projektā 

 

5.1.1 ... Avansa maksājumu izsniedz pret avansa atmaksas garantiju, kuru izsniedz 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānija, kura garantē avansa atmaksu 

 

Atbilde: 

Jā, avansam ir iespējama gan bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības garantija. 

 

2.jautājums:  

Kā notiks mēnesī faktiski veikto darbu apjoma pieņemšana un apmaksa? Vai paredzama 

iekārtu gatavības procentēšana ražotnē? 

       Atbilde:  

Darbu apjoma pieņemšana un apmaksa tiks veikta saskaņā ar līguma projekta 5.1.2.punktu, 

iekārtu gatavības procentēšana ražotnē nav paredzēta. 



5.1.2.Pēc tam maksājumi tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam, 

vispirms atskaitot avansa maksājumu pilnā apmērā. Maksājumi veicami pēc Uzņēmēja 

piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra 

mēneša 2.datumam; 

 

3.jautājums:  

Līgumā punktā 10.11. nav paredzēts, kas notiks ar uz apturēšanas brīdi veikto faktiski izpildīto 

darbu apjomu apmaksu. Vai tiks ievērtēta iekārtu gatavības procentēšana ražotnē? 

Kā risinās situāciju, ja arī pēc 6 mēnešiem nebūs finanšu līdzekļi? Kas izvērtēs Uzņēmēja 

zaudējumus? 

10.11. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas situācija, kad Pasūtītājam nav pieejami 

finanšu līdzekļi turpmāk pildāmo Darbu apmaksai, tad Pasūtītājam ir tiesības Darbu izpildes 

laikā, 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski vienojoties ar Uzņēmēju, ierosināt 

apturēt visu Līgumā noteikto Darbu vai kādas Darba daļas izpildi uz laiku līdz 6 mēnešiem. 

Puses vienojas, ka gadījumā, ja notiek Darbu izpildes apturēšana, atbilstoši šī Līguma punkta 

nosacījumiem, tad Puses sagatavo un paraksta vienošanos par Darbu izpildes apturēšanu un to 

atsākšanu, kas, pēc tam, kad to ir parakstījušas Puses, kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu 

izpildes grafiku. Darbu izpildes apturēšanas gadījumā, kas tiek veikta šajā Līguma punktā 

noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam nav jāmaksā Uzņēmējam nekādi, papildus Līgumā 

noteiktajiem, maksājumi. 

       Atbilde:  

3.1. Apturēšanas brīdi veikto faktiski izpildīto darbu apjomu apmaksa tiks veikta saskaņā ar 

5.1.2.punktu kā jebkura kārtējā samaksa par padarītajiem darbiem. 

3.2. Iekārtu gatavības procentēšana ražotnē nav paredzēta. Iekārtai, lai to varētu iekļaut Formā 

2 kā paveiktu darbu jāatrodas Pasūtītāja teritorijā. 

3.3.Būvdarbus ir paredzēts finansēt no Valsts kases aizdevuma un CFLA avansa. Līgumā šis 

punkts iekļauts lai nodrošinātos gadījumā, ja finansējums netiktu saņemts vai finansējuma 

saņemšanā rastos pārtraukumi, ko Pasūtītājs nevarēja paredzēt. 

 

 

SIA “Madonas Siltums”  

Valdes loceklis, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                I.Grandāns 

 

 

Arāja 26564138 

 

 

 

 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. 

 


