
Iepirkuma  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

Id. Nr. RD PAD 2018/18 

atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 

19.12.2018. 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1 Izvērtējot, ka iepirkums ir apjomīgs, tehniski 

sarežģīts un joprojām ir neskaidrības projekta 

dokumentācijā, kā arī ņemot vērā to, ka 

Pasūtītājs vairākkārt ir veicis iepirkuma 

dokumenta grozījumus, kas apgrūtina finanšu 

piedāvājuma sagatavošanas posmu un lai 

nodrošinātu Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko 

un kvalitatīvāko piedāvājuma saņemšanu, 

nepieciešams vairāk laika kā to paredzējis 

Pasūtītājs, tāpēc lūdzam pagarināt piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2019.gada 

16.janvārim. 

Departaments norāda, ka ir veicis grozījumus 

Nolikumā pagarinot piedāvājumu iesniegšanas 

termiņu, nosakot, ka tas ir 2019.gada 10.janvāris 

plkst.11.00. 

2. Lūdzam precizēt – rasējumā AR-408.2 poz. PR1 

dots U-profila griezums 100x30x4mm, rasējumā 

AR-408.1 šī pati U-profila marka 40x20mm – 

kur ir pareizi? 

Departaments informē, ka korektais PR1 U-

profila griezums ir 100x30x4mm. Tehniskajā 

dokumentācijā precizēts rasējums AR-4018.1. 

3. Marka PL1 – Tērauda plāksne b=4mm 

(rasējums AR-408.1), bet rasējumā AR-408.2 

marka PL1 – Tērauda plāksne b=3mm. Lūdzam 

precizēt tērauda plāksnes biezumu – 4mm vai 

3mm? 

Departaments informē, ka marka PL1 b = 4mm. 

Tehniskajā dokumentācijā precizēts rasējums 

AR-4018.2. 

4. 

 

 

Darbu apjomos ir norāde uz rasējumu AR-411 

un AR-20. Lūdzam pieejamībai izlikt šos 

rasējumus, par cik projektā to nav! 

Departaments informē, ka ir pievienojis 

rasējumu AR-411. Projektā nav rasējuma AR-20. 

5. Tāmē 1-5-3 (2.kārta) sadaļas 2-1-6 24.punktam 

“Individuāla pieturvietas nojume 

“Centrāltirgus”” – 1gab. un 25.punktam 

“Tipveida pieturvietas nojume “Centrāltirgus””- 

2gab. tika veikts cenu pieprasījums SIA 

“JCDecaux”. 

SIA “JCDecaux” atbildēja, ka viņiem ir noslēgts 

līgums ar RP SIA “Rīgas Satiksme” par šo 

pieturvietu nojumju izgatavošanu un montāžu 

(ko veic par saviem līdzekļiem), bet mūsu 

uzdevums ir paredzēt elektrības pievilkšanu līdz 

nojumei. Lūdzam precizēt šo situāciju! 

Departaments informē, ka Pretendentam ir 

jāiesniedz piedāvājums par visiem darba 

apjomos minētajiem darbiem, gan pa 

“Individuālo pieturvietas nojumi 

“Centrāltirgus”” – 1gab. un “Tipveida 

pieturvietas nojume “Centrāltirgus””- 2gab, kā 

arī elektrības pievilkšanu. Papildus informējam, 

ka darbu apjomi var tikt samazināti vai izslēgti 

pilnībā, ja būvniecības gaitā atklājas, ka tāmē 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. 

6. Rasējuma AR-408.3 specifikācijās Vērtnes V1 

un V2 marka KA1 (koka plankas 40x120mm) 

dots daudzums 30m3. Lūdzam skaidrot šo 

daudzumu, par cik pēc mūsu aprēķiniem šis 

daudzums ir daudz mazāks. 

Departaments informē, ka ir koriģēti rasējumi  

AR-408.2 un AR- 408.3,  labotais apjoms dots 

sarkanā krāsā. 

7. Ņemot vērā to, ka ar Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta (turpmāk – 

Departaments informē, ka ir precizējis līguma 

3.7.11. punktu izsakot to šādā redakcijā “ Ja 



Departaments) 2018.gada 10.decembra 

grozījumiem Nr.7 nav veikti Nolikuma līguma 

projekta grozījumi, attiecībā uz Līguma 

3.7.11.punkta norādītajām nepilnībām, bet, 

atbildot uz jautājumiem,  Departaments nav 

noraidījis izteiktos grozījumus, bet norādījis, ka 

ir precizējis Nolikuma līguma projektu, lūdzam 

Departamentu atkārtoti precizēt Līguma 

3.7.11.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

3.7.11. Ja tehniski un funkcionāli tas 

nepieciešams, lai sasniegtu pēc iespējas labāku 

un kvalitatīvāku Būvniecības rezultātus vai 

būves ekspluatācijas ekonomiskos rādītājus vai 

būves optimāli ērtāku vai lietderīgāku 

izmantošanu, Pasūtītājs Būvniecības izpildes 

laikā var precizēt Būvprojekta tehniskās 

prasības, kas nepieciešamas sekmīgai līguma 

izpildei. Ja Pasūtītājs precizē Būvprojekta 

tehniskās prasības, Līdzēji vienojas par 

Būvniecības izpildes termiņa grozījumiem, ja 

precizēto tehnisko prasību izpildei ir 

nepieciešams papildus laiks, kā arī Darbu 

apjomu izmaiņām un/vai papildus darbu 

apjomiem un izmaksām, ja precizēto tehnisko 

prasību rezultātā ir radušies papildus darbi vai 

ir nepieciešamas veikt izmaiņas Darbu apjomos.   

Minētais lūgums ir pamatots ar to, ka:  

1) Būvprojekta tehnisko prasību 

precizēšana var radīt ne tikai izmaiņas 

Būvniecības izpildes termiņos, bet arī 

Darbu apjomu izmaiņas un papildus 

darbus;  

2) Līguma 15.5.punkts (kurā ir uzskaitīti 

gadījumi, kad var tikt veiktas izmaiņas 

darbu apjomos, vai var tikt veikti 

papildus un neparedzētie darbi) 

neparedz  Darbu apjomu izmaiņu 

veikšanu vai papildus un neparedzēto 

darbu veikšanu sakarā ar to, ka 

Pasūtītājs Būvniecības izpildes laikā ir 

precizējis Būvprojekta tehniskās 

prasības; 

3) Līgums ir divpusējs darījumus, līdz ar 

to izmaiņas, kas attiecas uz 

Būvniecības darbu apjomiem un 

izmaksām būtu jāapstiprina abpusēji. 

tehniski un funkcionāli tas nepieciešams, lai 

sasniegtu pēc iespējas labāku un kvalitatīvāku 

Būvniecības rezultātus vai būves ekspluatācijas 

ekonomiskos rādītājus vai būves optimāli ērtāku 

vai lietderīgāku izmantošanu, Pasūtītājs 

Būvniecības izpildes laikā var precizēt 

Būvprojekta tehniskās prasības, kas 

nepieciešamas sekmīgai līguma izpildei. Ja 

Pasūtītājs precizē Būvprojekta tehniskās 

prasības, Līdzēji vienojas par Būvniecības 

izpildes termiņa grozījumiem, ja precizēto 

tehnisko prasību izpildei ir nepieciešams 

papildus laiks, kā arī Darbu apjomu izmaiņām 

un/vai papildus darbu apjomiem un izmaksām, 

ja precizēto tehnisko prasību rezultātā ir 

radušies papildus darbi vai ir nepieciešamas 

veikt izmaiņas Darbu apjomos.” 

8. Pamatojoties uz MK 01.10.2014 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 100.2.pantu, kas nosaka, ka 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatrodas 

būvlaukumā atbilstoši plānotajiem darbiem, 

Departaments informē, ka līguma 3.7.14.punktu 

ir koriģējis šādā redakcijā: ”Izpildītājs nodrošina 

visas Būvniecības izpildes procesā 

nepieciešamās dokumentācijas (Tramvaja 



lūdzam precizēt Līguma 3.7.14.punktu, nosakot, 

ka būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā 

jāatrodas Būvdarbu vadītājam. 

novirzīšanas būvprojekta, Priekšizpētes un 

Būvprojekta izmaiņu projekta un citas 

nepieciešamās tehniskās dokumentācijas) 

sagatavošanu un saskaņošanu, kas nepieciešams 

Būvobjekta pabeigšanai un nodošanai 

ekspluatācijā. Būvlaukumā jābūt Būvprojektam, 

Būvobjekta izpilddokumentācijai, būvdarbu 

organizācijas plānam, būvdarbu un 

autoruzraudzības žurnālam un citai normatīvajos 

aktos noteiktajai dokumentācijai, kā arī atbilstoši 

plānotajiem darbiem būvdarbu vadītājam  

jāatrodas būvlaukumā. 

9. Ņemot vērā to, ka Līgumā nav noteikta 

iespējamo projektēšanas darbu saskaņošana no 

Pasūtītāja puses, lūdzam papildināt Līguma 

3.7.8. punktu nosakot, ka: “Pasūtītājam ir 

pienākums 10 (desmit) darbdienu laikā no 

izstrādātā tramvaja novirzīšanas būvprojekta vai 

izstrādātā Būvprojekta izmaiņu projekta 

saņemšanas, saskaņot to vai arī nosūtīt 

Izpildītājam motivētu atteikumu.” 

Departaments informē, ka ir precizējis līguma 

8.2.2. punktu - izsakot to šādā redakcijā: 

“ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā izskata 

Izpildītāja iesniegumus un veic Izpildītāja veikto 

Darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu 

atteikumu pieņemt Darbus. 

10. Ņemot vērā to, ka Darbu izpildes termiņš ir 

noteikts Līguma 3.1.punktā, lūdzam Pasūtītāju 

precizēt Līguma 3.7.22.punkta pirmo teikumu 

nosakot, ka:  

  

[3.7.22. Līguma 3.1.punktā noteiktajā Darbu 

izpildes termiņā nav iekļauts nepieciešamais 

laiks Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un 

apmaksā Pasūtītājs….] 

Departaments informē, ka ir veicis precizējums 

līguma 3.7.22. punktā izskatot to šādā redakcijā 

“Līguma 3.1.punktā noteiktajā Darbu izpildes 

termiņā  ir jāiekļauj nepieciešamais laiks 

Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un 

apmaksā Pasūtītājs. Līdz ar to, Izpildītājam, 

izstrādājot Būvprojekta izmaiņu projektu (ja tāds 

nepieciešams) un  tramvaja novirzīšanas 

būvprojektu, plānojot Darbu, jāņem vērā 

ekspertīzes veikšanas laiks 30 dienas no 

Būvprojekta izmaiņu projekta un tramvaja 

novirzīšanas būvprojekta iesniegšanas dienas 

Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai. Negatīvs 

Būvprojekta ekspertīzes atzinums nav par 

pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. 

Atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes izmaksas 

sedz Izpildītājs.”   

11. Ņemot vērā to, ka Darbu izpildes termiņā nav 

iekļauts nepieciešamais laiks Būvprojekta 

būvekspertīzei, ko organizē un apmaksā 

Pasūtītājs, kā arī Būvprojekta izmaiņu projekts 

un tramvaja novirzīšanas būvprojekts var tikt 

iesniegts Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai 

atsevišķi, lūdzam precizēt Līguma 3.7.22.punkta 

otro teikumu nosakot, ka: 

 

[3.7.22.  …. Līdz ar to, ja Izpildītājs izstrādā 

Būvprojekta izmaiņu projektu (ja tāds 

nepieciešams) un/vai  tramvaja novirzīšanas 

Departaments informē, ka līguma 3.7.22. punktā 

ir skaidri pateikts, ka ekspertīzes veikšanas laiks 

ir 30 dienas, kas pretendentam ir jāiekļauj laika 

grafikā. 



būvprojektu, Līguma 3.1.punktā noteiktais 

Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 

ekspertīzes veikšanas laiku un plānojot Darbu, 

Izpildītājam jāņem vērā, ka katras ekspertīzes 

veikšanas laiks ir 30 dienas no attiecīgā 

Būvprojekta (Būvprojekta izmaiņu projekta vai 

tramvaja novirzīšanas būvprojekta) iesniegšanas 

dienas Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai. 

Negatīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums nav 

par pamatu Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumam. Atkārtotas Būvprojekta 

ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.] 

12. Ņemot vēra to, ka: 

1) Būvprojekta realizācijai tramvaja 

novirzīšanas būvprojekts un Būvprojekta 

izmaiņu projekts tiks izstrādāti pēc 

nepieciešamības,  

2) Līgumā (skat. Līguma 5.6.6.punktu un 

Līguma 5.6.7.punktu) ir noteikta samaksa par 

tramvaja novirzīšanas būvprojektu un 

Būvprojekta izmaiņu projektu atsevišķi,  

3) Līgumā nav noteikta 3.7.23.punktā 

minētā “darbu nodošanas-pieņemšanas akta” 

parakstīšanas kārtība,  

lūdzam precizēt Līguma 3.7.23.punktu un izteikt 

to šādā redakcijā:   

3.7.23. Tramvaja novirzīšanas būvprojekts un 

Būvprojekta izmaiņu projekts tiek uzskatīts par 

pabeigtu, kad normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir pieņemts attiecīgs būvvaldes pozitīvs 

lēmums par attiecīgās būvniecības 

dokumentācijas saskaņošanu un Līdzēji ir 

parakstījuši attiecīgo projektēšanas darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam ir 

pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā no 

projektēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas, saskaņot to vai arī nosūtīt 

Izpildītājam motivētu atteikumu. 

Departaments informē, ka termiņi ir iegrozīti 

līguma 8.2.2. punktā ““ne ilgāk kā 10 darba 

dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegumus un 

veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai 

sniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus.” 

13. Ņemot vērā to, ka Pasūtītāja iesniegtajos 

dokumentos konstatēto kļūdu vai nepilnību 

rezultātā var rasties arī papildus darbi vai 

izmaiņas Darbu apjomos, kas savukārt var 

ietekmēt Būvniecības izpildes termiņus, lūdzam 

papildināt Līguma 3.7.26.4.punktu  un izteikt to 

šādā redakcijā:  

 

3.7.26.4. Ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos 

ir konstatētas kļūdas vai nepilnības, un tās nav 

konstatētas piedāvājuma sagatavošanas laikā, 

kuru novēršana ir saistīta ar Būvniecības 

Departaments informē, ka Pretendentam 

sagatavojot piedāvājumu iepirkumā ir jāizvērtē 

visi iespējamie riski - tajā skaitā pastāv liela 

varbūtība, ka būs izmaiņas darba apjomos un 

Būvprojektā. Informējam, ka Pretendentam ir 

jāuzņemas atbildība par Būvprojektu, tādejādi 

tiek vērtēts iesniegtais tehniskais piedāvājums, 

kurā jāiesniedz riku apraksts un laika grafiks, kas 

tiks vērtēts. 



apturēšanu vai izmaiņām Darbu apjomos, vai 

papildus darbu rašanos. 

14. Ņemot vērā to, ka Izpildītājs nav Būvprojekta 

autors, lūdzam precizēt Līguma 4.12.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā:  

 

4.12. Izpildītājs bez papildus atlīdzības veic 

izmaiņas vai precizējumus Būvprojektā, ja šādu 

izmaiņu nepieciešamība rodas Izpildītāja vainas 

dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs nodrošina 

atkārtotu Būvprojekta saskaņošanu valsts un 

pašvaldības iestādēs, būvvaldē (ja nepieciešams) 

par saviem līdzekļiem un bez termiņa 

pagarinājuma. Pretējā gadījumā Līdzēji vienojas 

par nepieciešamo izmaiņu vai precizējumu 

veikšanu Būvprojektā, to izmaksām un izpildes 

termiņiem, nepieciešamības gadījumā pagarinot 

Līgumā noteikto Būvniecības izpildes termiņu. 

Departaments informē, ka Pretendentam 

sagatavojot piedāvājumu iepirkumā ir jāizvērtē 

visi iespējamie riski - tajā skaitā pastāv liela 

varbūtība, ka būs izmaiņas darba apjomos un 

Būvprojektā. Informējam, ka Pretendentam ir 

jāuzņemas atbildība par Būvprojektu, tādejādi 

tiek vērtēts iesniegtais tehniskais piedāvājums, 

kurā jāiesniedz riku apraksts un laika grafiks, kas 

tiks vērtēts. 

15. Ņemot vērā to, ka Līguma noteikumi paredz 

Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa kārtām, 

lūdzam precizēt Līguma 8.1.9.punktu un izteikt 

to šādā redakcijā: 

 

8.1.9. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas 

akta parakstīšanai uzņemas visus riskus par 

Būvobjektā notikušajiem nelaimes gadījumiem 

ar cilvēkiem, par Būvobjekta, materiālu, iekārtu 

vai cita īpašuma (gan Pasūtītāja, gan trešo 

personu) bojāšanu vai iznīcināšanu, tajā skaitā 

arī par nejaušu gadījumu. Ja Būvobjekts tiks 

nodots pa kārtām, tad šajā punktā minētos riskus 

Izpildītājs attiecībā pret katru Būvobjekta kārtu 

uzņemas līdz brīdim, kad Līdzēji ir parakstījuši 

Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu par 

attiecīgo Būvobjekta kārtu.   

Departaments informē, ka pretendents ir 

atbildīgs par visiem riskiem būvobjektā līdz 

pilnīgam līguma izpildei. Neatkarīgi no tā vai 

objekts tiek nodots ekspluatācijā vienlaicīgi vai 

arī pa kārtām. 

16. Ņemot vērā Līguma 9.6.punkta jēgu, kā arī 

skatot to kontekstā ar Līguma 16.5., 16.6. un 

12.5.punktu (kuros runa ir par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma), lūdzam precizēt Līguma 

9.6.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

 

9.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 

tādu iemeslu dēļ, kuros nav konstatējama 

Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 10 % (desmit procenti) 

apmērā no 5.1.punktā minētās kopējās Līguma 

summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir 

pienākums nodot Būvobjektu un pabeigt visus 

Darbus līdz tādam stāvoklim, lai tie 

neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī 

Departaments informē, ka ir koriģējis līguma 

9.6. punktu izsakot to šādā redakcijā “Ja 

Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 

noteikto saistību izpildi tādu iemeslu dēļ, kuros 

nav konstatējama Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var 

prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % (desmit 

procenti) apmērā no 5.1.punktā minētās kopējās 

Līguma summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir 

pienākums nodot Būvobjektu un pabeigt visus 

Darbus līdz tādam stāvoklim, lai tie 

neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī 

citu personu īpašumu un tos būtu iespējams 

izmantot Darbu pabeigšanas procesā Līguma 

16.5. un 16.6.punktā noteiktajā kārtībā.” 



citu personu īpašumu un tos būtu iespējams 

izmantot Darbu pabeigšanas procesā Līguma 

16.5. un 16.6.punktā noteiktajā kārtībā. 

17. Ņemot vērā to, ka garantijas laikā ir 

nepieciešams ievērot ne tikai normatīvo aktu 

prasības, bet arī Pasūtītājam iesniegtās 

ekspluatācijas instrukcijas, tehnisko iekārtu un 

labiekārtojuma elementu lietošanas un 

apsaimniekošanas instrukcijas, lūdzam precizēt 

Līguma 10.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

 

10.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam 

pieņemamā termiņā par saviem līdzekļiem 

novērst bojājumus un citus trūkumus, kas 

Būvobjektā, to ekspluatējot atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, Pasūtītājam iesniegtajām 

ekspluatācijas instrukcijām, tehnisko iekārtu  un 

labiekārtojuma elementu lietošanas un 

apsaimniekošanas instrukcijām, tiek konstatēti 

garantijas laikā. 

Departaments informē, ka ir koriģējis līguma 

10.3. punktu izsakot to šādā redakcijā: 

“Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā 

termiņā par saviem līdzekļiem novērst bojājumus 

un citus trūkumus, kas Būvobjektā, to 

ekspluatējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

Pasūtītājam iesniegtajām ekspluatācijas 

instrukcijām, tehnisko iekārtu  un 

labiekārtojuma elementu lietošanas un 

apsaimniekošanas instrukcijām, tiek konstatēti 

garantijas laikā.” 

18. Ņemot vērā to, ka  

1) Līguma 10.4.punktā noteiktais ierašanās 

laiks, ja ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs 

gadījumus ir nesamērīgi īss, kā arī, ņemot vērā 

to, ka avārijas gadījumos reaģē attiecīgie 

avārijas dienesti,  

2) nav pamatots Līguma 10.4.punktā 

noteikto speciālistu pieaicināšanas iemesls, kā 

arī to pieaicināšana var radīt papildus izmaksas, 

lūdzam precizēt Līguma 10.4.punktu, izsakot to 

šādā redakcijā:   

 

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē 

bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to 

rakstveidā paziņo Izpildītājam, norādot vietu un 

laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu 

par konstatētajiem bojājumiem vai citiem 

trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) darbdienām, 

izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai 

cits ārkārtējs gadījums, - tādā gadījumā 

Izpildītājam jāierodas nekavējoties, t.i. ne vēlāk 

kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža. 

Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā 

Pasūtītājs vienpusēji veic akta sastādīšanu, un 

tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt 

aktā konstatētajam. Ja Līdzējiem rodas 

domstarpības par konstatētajiem bojājumiem vai 

citiem trūkumiem, Līdzēji akta sastādīšanai ir 

Departaments informē, ka Līguma 10.4. punktā 

noteiktais ierašanās laiks objektā avārijas 

gadījumā (3 h laikā) ir adekvāts objektā 

ierašanās termiņš. Līguma 10.4. punkts netiek 

koriģēts.   



tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus 

par neatkarīga eksperta sniegtajiem 

pakalpojumiem apmaksā Līdzējs, kurš ir 

atbildīgs par konstatētajiem bojājumiem vai 

citiem trūkumiem. Ja Izpildītājs neuzsāk novērst 

fiksētos bojājumus 10 (desmit) dienu laikā no 

akta parakstīšanas dienas, Pasūtītājam ir tiesības 

ar paša spēkiem bojājumus novērst un ieturēt 

izmaksas no  darbu garantijas nodrošinājuma 

ieturējuma vai no kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantijas par 

garantijas saistību izpildi. 

19. Ņemot vērā to, ka darbu apjomu izmaiņas var 

radīt arī Līgumcenas palielinājumu (piemēram, 

pēc to precīzas uzmērīšanas (skat. Līguma 

15.5.1.punkts) rodas tikai Darbu apjomu 

palielinājums) un līdz ar to Darbu apjomu 

izmaiņas nebūs iespējams realizēt Līgumcenas 

ietvaros, lūdzam izteikt Līguma 15.2.punktu 

šādā redakcijā: 

 

15.2. Līguma darbības laikā var tikt veiktas 

Darbu apjomu izmaiņas, vai papildu un 

neparedzētie Darbi, Līgumcenas pieaugumam 

nepārsniedzot 50% no Piedāvājumā norādītās 

kopējās summas, gadījumā, ja Līdzēji ir 

konstatējuši nepieciešamību veikt attiecīgas 

izmaiņas. 

Departaments informē, ka ir iepriekš veicis 

grozījumus šajā punktā un neredz 

nepieciešamību atkārtoti grozīt punktu, jo 

piedāvātie grozījumi nemaina punktā noteikto. 

20. Lai būtu noteiktība un prognozējamība Darbu 

izpildes procesā, lūdzam papildināt Līguma 

15.3.punktu nosakot Pasūtītājam termiņu Darbu 

izmaiņu akta izskatīšanai, un izteikt Līguma 

15.3.punktu šādā redakcijā:  

 

15.3. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas 

Darbu apjomos vai veikt papildu un 

neparedzētos Darbus, Izpildītājs sagatavo Darbu 

izmaiņu aktu par izmaiņām Darbos vai par 

papildu un neparedzēto darbu nepieciešamību, to 

apjomu un rašanās iemesliem. Izpildītāja 

sagatavotu, parakstītu un ar Autoruzraugu un 

Būvuzraugu saskaņotu Darbu izmaiņu aktu 

Izpildītājs iesniedz izskatīšanai Pasūtītājam, 

kuru tas apstiprina vai argumentēti noraida 5 

(piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. Darbu izmaiņu aktu paraksta Izpildītājs 

un Pasūtītājs. 

Departaments informē, ka termiņi ir iegrozīti 

līguma 8.2.2. punktā. 

21. Ņemot vērā to, ka Darbu apjoma izmaiņas arī 

var būt par pamatu Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumam saskaņā ar Līguma 

Departaments informē, ka līguma 3.1. un 3.3. 

punktos ir noteikta līguma pagarināšanas kārtībā 

un gadījumi kādos līguma izpildes termiņš var 



noteikumiem, un Līdzējiem ir jāvienojas par 

attiecīgo termiņu, lūdzam papildināt Līguma 

15.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

  

15.6. Par papildus darbiem netiks uzskatīti darbi, 

kuri tiek veikti Līgumcenas un Tāmes ietvaros 

paredzēto darbu aizstāšanai vai atšķirīgā apjomā 

no Tāmē sākotnēji noteiktā, ja šādas izmaiņas 

nodrošina Tāmes izpildē kopējā paredzētā 

rezultāta sasniegšanu. Šādos gadījumos Līguma 

15.3., 15.7. un 15.8.punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņoti un parakstīti dokumenti ir pamats 

Darbu izmaiņu aktā norādīto darbu veikšanai un 

to apmaksai Līguma noteiktajā kārtībā saskaņā 

ar Līguma 15.8. punktā saskaņotajā tāmē 

norādītajiem apjomiem un vienības cenām, šajā 

gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu 

vienošanos pie Līguma, izņemot gadījumus, kad 

šajā sakarā nepieciešams pagarināt Būvniecības 

izpildes termiņu. 

tikt pagarināts.  

22. Ņemot vērā to, ka Līguma 16.3.punkta 

apakšpunktos ir uzskaitīti gadījumi, kuriem 

iestājoties Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma (kas var tikt uzskatīta par 

galēju sankciju) un no tā izrietošās sankcijas, 

lūdzam Līguma 16.3.2.punkta noteikumus 

pielīdzināt Līguma 16.3.1.punkta noteikumiem, 

un izteikt Līguma 16.3.2.punktu šādā redakcijā:  

 

1) 16.3.2. ja Izpildītājs Līguma izpildē 

neievēro būvnormatīvu un normatīvo aktu 

prasības - ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis 

konstatēto pārkāpumu. 

Departaments informē, ka ir veicis korekcijas 

16.3.2. punktā izsakot to šādā redakcijā “ja 

Izpildītājs Līguma izpildē neievēro 

būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības - ar 

nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā paziņojuma 

saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto 

pārkāpumu.” 

Jautājums Atbilde 

Lūdzam apstiprināt analogu materiālu atbilstību specifikācijās norādītajiem 

materiāliem: 

Lietus kanalizācija K2 (UKT – 1. kārta (G. PAV.)) 

Departaments 

informē, ka analogu 

materiālu saskaņošana 

tiks veikta līguma 

izpildes laikā 

atbilstoši līguma 4.15. 

punktam. 

Nr.p.k. 

Poz. 

Specifikācijā norādītais 

materiāls 

Analogs materiāls 

23. 

29 

Līnijveida lietus ūdens 

savākšanas kanāls ACO 

Multiline V200S, saskaņā ar 

LVS EN 1433. Polimērbetona 

kanāls ar integrētu malu 

aizsardzību no cinkota tērauda, 

ar Drainlock bezskrūvju 

fiksēšanas sistēmu. 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāls Hauraton Faserfix KS 

200, saskaņā ar LVS EN 1433. 

Betona kanāls ar cinkota tērauda 

malas aizsardzību, slodzes 

izturība līdz F900, ar dubultu 

restes fiksācijas sistēmu 



24. 

30 

Līnijveida lietus ūdens 

savākšanas kanāla ACO 

Multiline V200S čuguna 

spraišļreste (slodzes klase D400) 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāla Hauraton Faserfix KS 

200 čuguna reste SW18, slodzes 

klase D400 
25. 

32 

Līnijveida lietus ūdens 

savākšanas kanāls ACO 

Multiline V200S ar vertikālo 

izvadu no apakšas L=0,5 m 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāls Hauraton Faserfix KS 

200 ar vertikālu izvadu no 

apakšas L=0.5m 

Lietus kanalizācija K2 (UKT – 2 kārta (Centrāltirgus iela) Atbilde 

Nr.p.k. Poz. Specifikācijā norādītais materiāls Analogs materiāls  

26. 

25 

Līnijveida lietus ūdens savākšanas 

kanāls ACO Multiline V200S, 

saskaņā ar LVS EN 1433. 

Polimērbetona kanāls ar integrētu 

malu aizsardzību no cinkota 

tērauda, ar Drainlock bezskrūvju 

fiksēšanas sistēmu. 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāls Hauraton Faserfix KS 

200, saskaņā ar LVS EN 1433. 

Betona kanāls ar cinkota 

tērauda malas aizsardzību, 

slodzes izturība līdz F900, ar 

dubultu restes fiksācijas 

sistēmu 

Departaments 

informē, ka analogu 

materiālu saskaņošana 

tiks veikta līguma 

izpildes laikā 

atbilstoši līguma 4.15. 

punktam. 

27. 

26 

Līnijveida lietus ūdens savākšanas 

kanāla ACO Multiline V200S 

čuguna spraišļreste (slodzes klase 

D400) 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāla Hauraton Faserfix KS 

200 čuguna reste SW18, 

slodzes klase D400 

28. 

27 

Līnijveida lietus ūdens savākšanas 

kanāla ACO Multiline V200S 

smilšu uztvērējs L=0,5 m 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāla Hauraton Faserfix KS 

200 smilšu uztvērējs,slodzes 

izturība F900 L=0.5m 

29. 

28 

Līnijveida lietus ūdens savākšanas 

kanāls ACO Multiline V200S ar 

vertikālo izvadu no apakšas L=0,5 

m 

Līnijveida lietus savākšanas 

kanāls Hauraton Faserfix KS 

200 ar vertikālu izvadu no 

apakšas L=0.5m 

 

 

Pielikumi atrodas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā 

www.rdpad.lv sadaļā “Iepirkumi”. 
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