
APSTIPRINĀTS 

Rīgas domes  

Pilsētas attīstības departamenta 

 Iepirkuma komisijas 

2021.gada 31.maija sēdē, 

protokols Nr.4 

 

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 

2021.gada 25.maija sēdes protokola 

Nr.3 “Atbildes uz piegādātāju 

jautājumiem” publicētā jautājuma 

Nr.5 atbildi: 

- Lūdzam precizēt, vai 

Pretendentam ir jāaizpilda un 

jāiesniedz visi tehniskajā 

specifikācijā norādītie darbi pilnā 

apjomā? 

- Lūdzam precizēt, ja, gadījumā 

Pretendents uzskata, ka kādus no 

apjomiem var samazināt, vai 

Pretendents ir tiesīgs tos mainīt un 

iesniegt tāmi ar izmainītiem 

apjomiem? 

Pasūtītājs informē, ka Pretendentam 

Finanšu piedāvājumā jāaizpilda un 

jāiesniedz visi tehniskajā specifikācijā 

norādītie darbi pilnā apmērā. Ja 

Pretendentam ir priekšlikumi darbu apjoma 

samazinājumā, tos iespējams apsvērt darbu 

izpildes laikā kopā ar projekta komandu. 

Darbu apjomus Pretendenta piedāvājumā 

mainīt nav atļauts. 

2. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt 

nolikuma 12.3.9., 12.3.10. un 

12.3.11. punktos noteiktās prasības. 

Kas ir domāts ar “attiecīgās sadaļas 

izbūves darbiem”? Pretendents 

norāda, ka, piemēram, ēku būvdarbu 

vadītājs, kurš ir bijis objektā kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir 

atbildīgs par visu būvdarbu 

vadīšanu, ne konkrētu sadaļu, līdz ar 

to nav saprotamas pieredzes 

prasības “attiecīgās sadaļas izbūves 

darbos”. 

Pasūtītājs paskaidro, ka Pretendentam 

piedāvājumā jānorāda Atklāta konkursa 

nolikuma prasībām atbilstoši speciālisti, lai 

Pretendentam būtu tehniskās un 

profesionālās spējas Iepirkuma līguma 

izpildei.  

Viena persona var veikt vairāku galveno 

speciālistu darba pienākumus, ja  šai 

personai ir attiecīgi kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti un pieredze. 

Kā pieredzes prasība “attiecīgās sadaļas 

izbūves darbi” 12.3.9. apakšpunktā tiek 

saprasti izbūves darbi ielās; 

13.3.10. apakšpunktā - izbūves darbi 

hidrotehniskajā būvē un 

12.3.11. apakšpunktā - izbūves darbi 

publiskajā būvē. 
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Nr.

p.k. 

Jautājums 

3. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt darba apjomus jo, pārbaudot izsniegto projekta 

dokumentāciju, ir atrodamas atšķirības darbu apjomos: 

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1-7 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība 

Daudzums 

Pēc 

pievienotaji

em projekta 

apjomiem 

Pēc 

pārbaudes 

  Būvkonstrukcijas       

  Pārseguma plātne (BK-06)       

1 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 34,05  157,7 

 

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1-8 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība 

Daudzums 

Pēc 

pievienotajiem 

projekta 

apjomiem 

Pēc 

pārbaudes 

  Betons       

29 
Veidņi atbalstsienai, to 

uzstādīšana 
m2 480,00 244,6 

 

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1-8 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība 

Daudzums 

Pēc 

pievienotajie

m projekta 

apjomiem 

Pēc 

pārbaudes 

1 Dzelzsbetona plātne (BK-04)      

2 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 1050,24 641,4 

4 

Betona C25/30iestrādāšana 

pamatu 

konstrukcijās,novibrējot,betonu 

padod ar sūkni 

m3 218,80 177,3 

  Rīģelis (BK-04)      

5 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 423,90 183,84 
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7 

Betona C25/30iestrādāšana 

pamatu 

konstrukcijās,novibrējot,betonu 

padod ar sūkni 

m3 47,10 21,84 

  
Režģogs griezuma A-A/B-B/ C-

C (BK-02) 
     

17 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 819,00 267,2 

18 

Betona C30/37, XC2+XF3 

iestrādāšana pamatu 

konstrukcijās,novibrējot,betonu 

padod ar sūkni 

m3 105,00 79,3 

  Režģoga plātne (BK-02)      

19 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 1383,20 37,7 

  Pretplūdu siena (BK-02)      

22 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 622,20 364,4 

  Kolonna 1 (BK-03)      

25 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 106,08 68,8 

26 

Betona C30/37 XC2+XF3 

iestrādāšana pamatu 

konstrukcijās,novibrējot,betonu 

padod ar sūkni 

m3 10,40 5,1 

  Kāpnes (BK-03)      

34 

Inventāro veidņu 

uzstādīšana,eļļošana   un 

nojaukšana ,noma 

m2 148,80 67 

 

Tāpat lūdzam Pasūtītāju paskaidrot, kādā tāmes pozīcijā ir iekļauta “Režģogu 

griezuma A-A/B-B/ C-C (BK-02)” stiegrošana. 

Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1-9 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība 

Daudzums 

Pēc 

pievienotajiem 

projekta 

apjomiem 

Pēc 

pārbaudes 

  Betons       

28 
Veidņi atbalstsienai, to 

uzstādīšana 
m2 790,00 601 

31 
Veidņi pretplūdu sienai, to 

uzstādīšana 
m2 1045,00 857,52 

32 
Stiegrojums rievsienas 

apbetonējumam  (papildus 
t 6,90 20,383* 
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informāciju skatīt rasējumā HR-

7;HR8) 

33 

Pretpludu sienas 

betonēsana  (C35/45/37 XS 3, 

XF 4, XC4), tā iestrāde 

m3 141,00 190,3 

*pēc specifikācijas lapā HR6/5. 
 

 Atbilde 

Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta 

konkursa Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakritības izsniegtajā 

projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Tehniskā dokumentācija tiks precizēta 

izmaiņu projektu izstrādes laikā vai arī autoruzraudzības kārtībā. 

 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

4. Ņemot vērā to, ka ne tehniskajā 

specifikācijā, ne arī būvdarbu apjomos 

Pretendentam nav noteikts, ka tam ir jāveic 

sliežu pārbūve vai izbūve, Pretendents 

neredz pamatojumu nolikuma 12.3.3. un 

12.3.9. punktu prasībām. Tāpat 

Pretendents norāda uz to, ka iepriekš 

izsludinātajā atklātā konkursā par Rīgas 

Centrāltirgus revitalizāciju ar ID.Nr. RD 

PAD 2018/18, par Pretendenta pieredzi 

ceļu būvdarbos un atbildīgā ceļu būvdarbu 

vad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ītāja pieredzi noteiktās prasības 

neparedzēja tik detalizētus un apjomīgus 

darbus, kādi tie ir noteikti esošā konkursa 

ietvaros. Pretendents uzskata, ka noteiktās 

prasības nolikuma punktos Nr.12.3.3. un 

12.3.9. ir nesamērīgi augstas un 

konkurenci ierobežojošas, ko vēl jo vairāk 

pastiprina fakts, ka projekts kā tāds nav 

mainījies, līdz ar to nav saprotamas tik 

augstas prasības iepriekš minētajiem 

punktiem. 

 

Lūdzam Pasūtītāju grozīt nolikuma 12.3.3. 

un 12.3.9.punktu prasības, ievērojot 

samērīguma principus, tādējādi paplašinot 

potenciālo pretendentu loku. 

Pasūtītājs informē, ka tiek veikta 

jauna iepirkuma procedūra, izvirzot 

jaunas prasības, kas balstītas uz 

tehnisko dokumentāciju, neatkarīgi 

no iepriekš veiktā atklātā konkursa 

“Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

ar ID Nr. RD PAD 2018/18. 

Pasūtītājs paskaidro, ka Projekta 

ietvaros plānota priekšizpēte un 

būvdarbi sliežu zonā, līdz ar to 

darbu vadību šajā zonā jāveic 

sertificētam speciālistam ar 

atbilstošu pieredzi. 

Priekšizpētes veikšanas laikā jāņem 

vērā Atklāta konkursa nolikuma 

1.pielikuma “Tehniskās 

specifikācija” 1.pielikuma 

Būvprojekts A – 08-DOP-DOP-

102 sadaļā noteiktais. 

Vienlaikus Departaments informē, 

ka, pamatojoties uz 22.09.2020. 

Rīgas pilsētas būvvaldes atzinumu 

par būves ekspluatācijas pārbaudi, 

kurā konstatēts, ka netālu no 

tramvaja pieturas iepretim pārejai 

pār tramvaja sliežu ceļu uz gājēju 

ietves izveidojies betona 

bruģakmens iegruvums, aptuveni 

1,5 m2 platībā un 1,5 m dziļumā, kā 

arī novērojami grunts slāņa 

iegruvumi tramvaja sliežu virzienā, 

Atklāta konkursa nolikumā ietverta 
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prasība par kvalificēta būvdarba 

veicēja un sertificēta speciālista 

piesaisti, lai  nepieciešamības 

gadījumā priekšizpētes vai 

būvniecības darbu veikšanas laikā 

nekavējoties spētu reaģēt uz 

būvdarbu risinājumiem, ja tiks 

konstatēta esošās tramvaja 

infrastruktūras  pasliktināšanās. 

5. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par 

nolikuma punkta Nr.12.3.6. prasībām 

atbilstošu tiks uzskatīts Pretendenta 

pieredzes objekts, kas veikts upes vai jūras 

akvatorijā vai ostas un jūras akvatorijā. 

Pasūtītājs apstiprina, ka par Atklāta 

konkursa nolikuma 12.3.6. punkta 

prasībām atbilstošu tiks uzskatīts 

Pretendenta pieredzes objekts, kas 

veikts upes vai jūras akvatorijā vai 

ostas un jūras akvatorijā. 

 

 


