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ATBILDES UZ POTENCIĀLĀ KANDIDĀTA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

slēgtā konkursā  

„Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra 

infrastruktūras būvprojektu izstrāde un būvniecība”  

(id. Nr. RD PAD 2021/7) 

 

Nr.p.k. Jautājums: 

1. 

,,Atsaucoties uz 2021.gada 10.augustā Pasūtītāja sniegtajām atbildēm uz 

potenciālo kandidātu iesniegtajiem jautājumiem, vēlamies lūgt Pasūtītāju 

precizēt atbildi uz 4.jautājumu attiecībā uz nepieciešamo pieredzes objektu 

skaitu. Proti, ja Pretendents savā pieteikumā norāda vienu personu, kas pildīs gan 

Projekta vadītāja – uzņēmēja pārstāvja, gan Atbildīgā darbu vadītāja – Ceļu 

būvdarbu vadītāja pienākumus, un šai personai kā pieredzi apliecinošs objekts 

norādīts viens ielas objekts, kurš ir atbilstošs 7.5.7.2.punkta prasībām kopumā 

(finansiālā vērtība ir vismaz EUR 5 000 000, turklāt būvdarbu ietvaros veikta 

ūdens un kanalizācijas tīklu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve, 

elektrotīklu un vājstrāvas izbūve vai pārbūve un veikta sliežu ceļu un kontakttīklu 

izbūve vai pārbūve vai dzelzceļa vai tramvaju sliežu pārbrauktuves izbūve vai 

pārbūve, un kur šī persona pildījusi atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus), tad, 

vai mēs pareizi saprotam, ka šādā gadījumā netiek papildus prasīts vēl viens 

pieredzi apliecinošais objekts, kas ir pilsētas transporta infrastruktūras izbūves, 

pārbūves vai atjaunošanas objekts, kuras kopējās būvdarbu izmaksas ir vismaz 5 

000 000 EUR un kur norādītais speciālists ir veicis Projekta vadītāja pienākumus, 

sakarā ar to, ka tas būtiski sašaurina potenciālo kandidātu loku, jo, kā jau tika 

minēts iepriekš uzdotajā jautājumā, “Atšķirībā no Atbildīgā būvdarbu vadītāja 

(skatīt 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 100.punktu), Projekta vadītāja pienākumu apjoms un saturs 

Latvijas normatīvajos aktos nav nodefinēts.”.”   

Atbilde: 

Pasūtītājs apstiprina, ka pretendents ir sapratis pareizi, ar nosacījumu, ja esošajā 

objektā Atbildīgais darbu vadītājs – Ceļu būvdarbu vadītājs ir pildījis Konkursa 

nolikuma 7.5.7. apakšpunktā Projekta vadītāja – uzņēmēja pārstāvja prasības. 

2. 

Jautājums: 

,,Nolikuma 7.4.1.2. , 7.4.1.3. un 7.4.1.4.punktos prasīta Kandidāta pieredze 

vismaz viena pilsētas transporta infrastruktūras objekta būvprojekta izstrādē. 

Ņemot vērā, ka Kandidātam ir tiesības balstīties uz citu uzņēmēju 

profesionālajām spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, 

7.4.1.punktā prasītā pieredze var tikt apkopota no vairākiem uzņēmumiem. 

Praksē bieži sastopami gadījumi, kad atsevišķu inženierkomunikāciju īpašnieki, 

piemēram, SIA “Rīgas ūdens”, izstrādā būvprojektu tikai sev piederošās 

inženierkomunikācijas pārbūvei, neparedzot pilsētas transporta infrastruktūras 

objekta pārbūvi, bet tikai segas konstrukcijas atjaunošanu virs 
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inženierkomunikācijas tranšejas. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka šāda, iepriekš 

minētā pieredze, tiks uzskatīta par nolikuma prasībām atbilstošu pieredzi.”   

Atbilde: 

Pasūtītājs norāda, ja pretendentam nav attiecīgās pieredzes, tad var balstīties uz 

citu personu spējām. Viens no veidiem – piedāvājumu var iesniegt piegādātāju 

apvienība. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos 

par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Vērā ņemams būtu tikai tāds 

apliecinājums, no kura redzams, ka uzņēmuma saimnieciskā kapacitāte varēs būt 

lietderīga līguma izpildē vai kā citādi garantēs pasūtītāja drošību attiecībā uz 

līguma izpildi. Faktiski resursu nodošana adekvātā veidā izpaužas kā 

līdzatbildība par līguma izpildi. Piedāvājumu šādos apstākļos (nodod resursus 

kvalifikācijas apliecināšanai) pēc būtības var uzskatīt kā iesniegtu piegādātāju 

apvienībā. 

3. 

Jautājums: 

,,Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka jēdziens “būvprojekts” Nolikumā tiek 

saprasts Būvniecības likuma izpratnē, proti, “būvprojekts — informācijas 

kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par būvniecības ieceri, 

tai skaitā par būves vai tās piederumu raksturlielumiem”, līdz ar to, kvalifikācijas 

prasību izpildei var tikt izmantota pieredze, kas gūta izstrādājot apliecinājuma 

karti un paskaidrojuma rakstu.”   

Atbilde: 

Departaments informē, ka ,,būvprojekts” Konkursa nolikumā tiek saprasts kā 

informācijas kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par 

būvniecības iecere un, kuru realizācijai nepieciešama būvatļauja. Pretendentam  

kā būvniecības dokumentācija būs jāizstrādā būvprojekts – tāpēc šī Konkursa 

nolikuma izpratnē, kā tehniskā dokumentācija, apliecinot pieredzi, nederēs 

apliecinājumu karte un paskaidrojumu raksts. 

 


