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ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 
 

Atklātā konkursā  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”  

(id. Nr. RD PAD 2021/4) 

 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. 

Nolikuma 12.3.3. un 12.3.9. punktos ir prasīta 

Pretendenta un Speciālista pieredze: 

“Iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2016., 2017., 

2018., 2019., 2020. un 2021. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā ir 

sekmīgi pabeidzis (pabeigti būvdarbi un 

objekts nodots ekspluatācijā) būvdarbus 

vismaz 2 (diviem) būvniecības objektiem – 

ielas, no kuriem vismaz viena objekta 

būvdarbu finansiālā vērtība ir EUR 5 

000 000,00 (pieci miljoni euro) bez PVN, 

turklāt būvdarbu ietvaros veikta apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve, 

seguma un apgaismojuma izbūve vai pārbūve, 

sliežu ceļu un kontakttīklu izbūve vai pārbūve,  

būvdarbiem”.  

Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka pieredzes 

objekts ar līguma summu EUR  5 000 000,00 

bez PVN, kurā ietilpa 3 ielu pārbūve un šo 

būvdarbu ietvaros veikta apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūve, seguma un 

apgaismojuma izbūve vai pārbūve, sliežu ceļu 

un kontakttīklu izbūve, bet katrai ielai šai 

līguma ietvaros ir atsevišķs akts par objekta 

nodošanu ekspluatācijā, jo katrai ielai ir 

atsevišķs kadastra Nr., atbildīs nolikuma 

prasībām? 

Pasūtītājs informē, ka pieredzes 

objekts ar līguma summu EUR                               

5 000 000,00 bez PVN, kurā 

ietilpa 3 ielu pārbūve un šo 

būvdarbu ietvaros veikta 

apakšzemes 

inženierkomunikāciju izbūve, 

seguma un apgaismojuma 

izbūve vai pārbūve, sliežu ceļu 

un kontakttīklu izbūve, bet 

katrai ielai šai līguma ietvaros ir 

atsevišķs akts par objekta 

nodošanu ekspluatācijā, jo 

katrai ielai ir atsevišķs kadastra 

Nr., atbildīs nolikuma prasībām, 

ja minētie darbi ir veikti viena 

objekta ietvaros un katrai ielai ir 

atsevišķs akts. 

2. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai celtniecības 

laikā izmantojot ielas un brauktuves, par to būs 

jāveic samaksa un vai tā ir jāievērtē gatavojot 

finanšu piedāvājumu? 

Pasūtītājs informē, ka par 

celtniecības laikā izmantoto ielu 

un brauktuvi būs jāmaksā 

Pasūtītājam, taču gatavojot 

finanšu piedāvājumu 

Pretendentam jāparedz finanšu 

līdzekļi priekšfinansēšanai (par 

celtniecības laikā izmantoto ielu 
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un brauktuvi). Pēc attiecīga 

domes lēmuma pieņemšanas par 

celtniecības laikā izmantoto ielu 

un brauktuvi Pasūtītājs 

samaksāto naudu atmaksās 

Pretendentam. Pasūtītājs 

informē, ka Izmaksas, kas 

attiecas uz ielu un brauktuvju 

izmantošanu celtniecības laikā 

nav jāiekļauj kopējā finanšu 

piedāvājumā (līguma cenā). Šīs 

izmaksas nebūs jāatspoguļo 

ikmēneša aktos par izpildītajiem 

darbiem. Izmaksas 

Pretendentam jānosedz no 

Nolikuma 12.2.2. punktā 

pieprasītajiem brīvajiem finanšu 

līdzekļiem un izmaksas pēc 

fakta tiks atgrieztas 

pretendentam pieņemot 

attiecīgu Rīgas domes lēmumu.  

Papildus informējam, ka 

orientējoši Rīgas domes 

lēmums par atbrīvošanu no 

maksas par transporta būvju 

izmantošanu Rīgas ielu sarkano 

līniju robežās tiktu pieņemts pēc 

attiecīga būvdarbu posma 

veikšanas: pēc priekšizpētes 

veikšanas Centrāltirgus ielā 

posmā no Maskavas ielas līdz 

Prāgas ielai , kā arī divu mēnešu 

laikā pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā. Kompensācija 

par celtniecības laikā izmantoto 

ielu un brauktuvi tiktu veikta 

orientējoši 30 kalendāro dienu 

laikā pēc Rīgas domes lēmuma 

pieņemšanas. 

 

Nr.p.k. Jautājums 

3. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt Būvdarbu apjomu saraksta Nr.2-1-8 p.11 apjomi testa 

pāļiem.  

Iepirkuma Nolikuma 1.pielikumā  Tehniskā specifikācija, 5.pielikumā “Būvdarbu 

apjomi” (1_5_4_2.posms),  Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2-1-8, sadaļa “Pāļi P1/ 

P2 , d 620, Kelly Casting tipa (BK-02)” p.11 ir minēts statisko  slodzi 12 testa 

pāļiem, bet rasējumā BK-01 ir minēts  statisko  slodzi 4 testa pāļiem. 
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  Pāļi P1/ P2 , d 620, Kelly Casting tipa (BK-02)     

11 

Pālu g 620 

izbūve.Veikt  dzelzsbetona  pāļu  nestspējas  pārbaudi  uz  statiskoslodzi 

12 testa pāļiem. Pāļu galu nociršana,stiegrojuma sagatavošana režģoga 

betonēšanai,būvgružu savākšana,aizvešana uz atbērtni. Tehnikas 

mobilizācija-demobilizācija. 

gb 70,00 

 

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. Dokumentācija tiks precizēta izmaiņu 

projektu izstrādes laikā vai arī autoruzraudzības kārtībā. 

 

Nr.p.k. Jautājums 

4. 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt Būvdarbu apjomu saraksta Nr.2-1-9 p. 26-27 apjomi 

testa pāļiem. 

Iepirkuma 1.pielikumā  Tehniskā specifikācija, 5.pielikumā “Būvdarbu apjomi” 

(1_5_4_2.posms),   Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2-1-9, sadaļa “Dz/bet pāļi 

HEA 280” p. 26-27 nav minēts statisko  slodzi testa pāļiem, bet rasējumā HR 5/1 

ir minēts  statisko  slodzi 6 testa pāļiem. 

  Dz/bet pāļi HEA 280     

26 Profils HEA280 , L=11m, kopā 36gb,  t 30,85 

27 Betons (C35/45/37 XS 3, XF 4, XC4), tā iestrāde, kopā 36gb m3 77,72 
 

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. Dokumentācija tiks 

precizēta izmaiņu projektu izstrādes laikā vai arī autoruzraudzības kārtībā. 

 


