
APSTIPRINĀTS 

Rīgas domes  

Pilsētas attīstības departamenta 

 Iepirkuma komisijas 

2021. gada 18. maija sēdē, 

protokols Nr. 2 

 

ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 
 

Atklātā konkursā  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”  

(id. Nr. RD PAD 2021/4) 

 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai 

Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vienu 

speciālistu uz vairākām pozīcijām, 

ja speciālistam ir atbilstoša 

nolikumā noteiktā pieredze?  

Piemēram, vai Pretendents ir tiesīgs 

piedāvāt vienu speciālistu uz 

siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu būvdarbu vadītāja un 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

būvdarbu vadītāja pozīcijām? Vai 

arī projekta vadītāja un ēku 

būvdarbu vadītāja pozīcijās 

Pretendents var piedāvāt vienu 

speciālistu? 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar Atklāta 

konkursa nolikuma 12.3.7. apakšpunktu 

viena persona var veikt vairāku galveno 

speciālistu darba pienākumus, ja  šai 

personai ir attiecīgi kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti un pieredze. 

2. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka 

Pretendents ir tiesīgs apliecināt visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumus 

– kopijas un tulkojumus - ar vienu 

apliecinājumu. 

Pasūtītājs apstiprina, ka saskaņā ar Atklāta 

konkursa nolikuma 5.3.10. apakšpunktu un 

Publisko iepirkumu likuma 38. panta astoto 

daļu Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu 

elektronisko parakstu vai Elektronisko 

iepirkumu sistēmas piedāvāto parakstu 

parakstīt visus dokumentus kā vienu 

kopumu. 

3. 

 

 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka 

Pretendenta tehniskajā piedāvājumā 

ir jāiesniedz tikai darbu izpildes 

laika grafiks. 

Pasūtītājs apstiprina, ka saskaņā ar Atklāta 

konkursa nolikuma 5.1.11. apakšpunktu un 

8.3. punktu Pretendentam tehniskajā 

piedāvājumā ir jāiesniedz tikai darbu 

izpildes laika grafiks. 

4. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka 

kredītiestādes izsniegtās izziņas, kas 

apstiprina nolikuma 12.2.2. punktu, 

derīguma termiņš nav noteikts viens 

mēnesis un tā tiks akceptēta arī, ja tā 

būs izsniegta agrāk kā vienu mēnesi 

Pasūtītājs informē, ka 2021. gada 12. maijā 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments izsludināja atklātu konkursu 

,,Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”, id. Nr. RD PAD 2021/4, 

Elektronisko iepirkumu sistēmas 
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pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

tīmekļvietnē e – konkursu apakšsistēmā 

Konkursa sadaļā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/P

rocurement/56534), Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

https://pvs.iub.gov.lv/show/654366 

norādītajā datumā publicēts Paziņojums 

par līgumu. Piegādātājam informācija par 

šo iepirkuma procedūru un tajā izvirzītajām 

pretendentu kvalifikācijas un atlases 

prasībām pieejama no norādītā datuma, kas 

nozīmē, ka izziņu no kredītiestādes par 

Pretendenta brīvajiem  pieejamajiem 

finanšu līdzekļiem piegādātājam nebija 

pamats iepriekš pieprasīt kredītiestādei, jo 

tas nebija informēts par iepirkuma 

procedūrā izvirzītajām pretendentu 

kvalifikācijas un atlases prasībām. 

5. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt 

nolikuma 12.3.3. punktā noteikto 

pieredzi. Vai Pretendents pareizi 

saprot, ka vienam no pieredzes 

objektiem ir jābūt 5 000 000,00 

EUR apjomā, turklāt šī paša 

būvdarbu līguma ietvaros ir jābūt 

veiktai apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūvei vai 

pārbūvei, seguma un apgaismojuma 

izbūvei vai pārbūvei, sliežu ceļu un 

kontakttīklu izbūvei vai pārbūvei? 

Pasūtītājs informē, ka Pretendents saprot 

pareizi Atklāta konkursa nolikuma 

12.3.3. apakšpunktā prasīto - vienam no 

pieredzes objektiem ir jābūt 

5 000 000,00 EUR apjomā, turklāt šī paša 

būvdarbu līguma ietvaros ir jābūt veiktai 

apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvei 

vai pārbūvei, seguma un apgaismojuma 

izbūvei vai pārbūvei, sliežu ceļu un 

kontakttīklu izbūvei vai pārbūvei. 

6. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt 

nolikuma 12.3.9. punktā noteikto 

pieredzi. Vai Pretendents pareizi 

saprot, ka vienam no pieredzes 

objektiem ir jābūt 5 000 000,00 

EUR apjomā, turklāt šī paša 

būvdarbu līguma ietvaros ir jābūt 

veiktai apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūvei vai 

pārbūvei, seguma un apgaismojuma 

izbūvei vai pārbūvei, sliežu ceļu un 

kontakttīklu izbūvei vai pārbūvei? 

Pasūtītājs informē, ka Pretendents saprot 

pareizi Atklāta konkursa nolikuma 

12.3.9. apakšpunktā prasīto - vienam no 

pieredzes objektiem ir jābūt 

5 000 000,00 EUR apjomā, turklāt šī paša 

būvdarbu līguma ietvaros ir jābūt veiktai 

apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvei 

vai pārbūvei, seguma un apgaismojuma 

izbūvei vai pārbūvei, sliežu ceļu un 

kontakttīklu izbūvei vai pārbūve. 

7. 

Tehniskajā specifikācijā ir rakstīts, 

ka “Projekta 2 daļas ietvaros SAT 

(ārējie siltumtīkli) sadaļas apjomus 

izbūvēs inženiertīklu turētājs un, 

gatavojot piedāvājumu, nav jāņem 

Pasūtītājs informē, ka Pretendentam 

jāvienojas ar inženiertīklu turētājiem par 

darbu izbūves secību un vienlaikus 

informējam, ka komunikācijas turētājam, 

lai uzsāktu SAT apjomu izbūvi 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56534
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56534
https://pvs.iub.gov.lv/show/654366
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vērā SAT sadaļas apjomi, taču 

jārēķinās, ka būs kopīgi jāvienojas 

par darbu izbūves secību un laika 

grafiku.”  

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kad ir 

plānots veikt siltumtīklu izbūves 

darbus? 

provizoriski nepieciešami 6 (seši) mēneši 

(aptuvenais izbūves ilgums divi mēneši). 

SAT izbūve plānota tikai ar Projekta 

2. daļas realizāciju, provizoriski laika 

posmā no 2024. - 2025. gadam. 

8. 

Nolikuma punktā 5.1.3. norādīts, ka 

“atbilstoši Nolikuma 9. daļai 

sagatavots “Finanšu piedāvājums” 

(skatīt sagatavoto veidni 

13. pielikumā) un Pretendenta 

sagatavota Līgumcenas koptāme un 

kopsavilkuma aprēķins” 

 

Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka 

konkursa stadijā lokālās tāmes nav 

jāiesniedz, uz kurām ir atsauce 

Tehniskās specifikācijas punktā 4.1. 

“Izpildītājam ir jāaizpilda 

tehniskajai specifikācijai 

pievienotie būvdarbu apjomi 

(lokālās tāmes), ņemot vērā 

tehniskajā specifikācijā, tās 

pielikumos un 3.1.1. – 3.1.2. punktā 

minētajā dokumentācijā noteiktās 

prasības. Būvdarbu vienību cenās 

jāievērtē visi darbi, materiāli un 

mehānismi, lai izpildītu konkrēto 

darbu.” 

 

Gadījumā, ja konkursa stadijā 

lokālās tāmes ir jāiesniedz, atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā 4.1 punktā 

rakstītajam (Izpildītājam ir 

jāaizpilda tehniskajai specifikācijai 

pievienotie būvdarbu apjomi), tad, 

lai piedāvājumi būtu salīdzināmi, 

lūdzam Pasūtītāju no tehniskās 

specifikācijas 5.pielikumā 

pievienotajiem darbu apjomiem 

izslēgt tos darbus, kas jau ir izpildīti 

atbilstoši būvprojektam “B”. 

Pasūtītājs informē, ka Būvprojekta “B” 

ietvaros izstrādātie risinājumi un veiktie 

darbi neatceļ tehniskajā specifikācijā 

pievienotos darbus. Šie darbu apjomi var 

tikt precizēti/izslēgti tikai pēc priekšizpētes 

veikšanas, kuras atzinumā nepieciešamas 

norādīt vai Būvprojekta “B” ietvaros 

veiktie darbi ir pietiekamā apjomā, lai 

nodrošinātu būves konstruktīvo stāvokli. 

9. 

Tehniskās specifikācijas punktā 4.4 

rakstīts “Uzsākt Projekta 2. daļas 

būvniecības darbus varēs tikai tad, 

kad  Rīgas pilsētas pašvaldība  būs 

Pasūtītājs informē, ka Rīgas pilsētas 

pašvaldība  veiks tramvaju sliežu ceļu un 

infrastruktūras pārbūvi 13. janvāra ielas un 

11. novembra krastmalas krustojumā. 
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veikusi tramvaju sliežu ceļu un 

infrastruktūras pārbūvi 13.janvāra 

ielas un 11.novembra krastmalas 

krustojumā (turpmāk – 

Krustojums), lai būtu iespējams 

pārvirzīt tramvaja satiksmi pa Rīgas 

Centrāltirgus ielu. Plānots, ka 

Krustojums būs izbūvēts līdz 

2023.gada 31.decembrim.” 

 

Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka 

tramvaju sliežu ceļu un 

infrastruktūras pārbūvi Rīgas 

pilsētas pašvaldība veiks arī 

Centrāltirgus ielas un Maskavas 

ielas krustojumā un tramvaju sliežu 

pārbūve nav jāiekļauj pretendentu 

piedāvājumos. 

Rīgas pilsētas pašvaldība nav plānojusi 

veikt Centrāltirgus ielas un Maskavas ielas 

krustojuma un tramvaju sliežu pārbūvi. 

Pretendentam ir jāaizpilda tehniskajai 

specifikācijai pievienotie būvdarbu apjomi. 

 

 


