
Iepirkuma  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” 

Id. Nr. RD PAD 2018/18 

atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 

09.11.2018. 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Vai pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu 

hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītāju, kam ir 

būvprakses sertifikāts Ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un 

3.12.2.2.punktam atbilstoša pieredze. 

Departaments informē, ka ir veicis grozījumus 

Nolikumā. Departaments ir precizējis Nolikuma  

3.12.2.1punktu un 3.12.2.2. punktu izsakot tos 

šādā redakcijā:  

3.12.2.1. kuram ir būvprakses 

sertifikāts hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadīšanā vai ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu 

vadīšanā vai upju un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu 

vadīšanā 

3.12.2.2.kurš iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā (2013., 2014., 2015., 

2016., 2017. un 2018. gads līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs ir 

vadījis attiecīgās sadaļas izbūves 

darbus vismaz 2 (divu)  hidrotehnisko 

būvju būvniecības objektiem upes vai 

jūras akvatorijā vai ostas un jūras 

akvatorijā, kur katra objekta līguma 

summa ir vismaz EUR 1 000 000 bez 

PVN. 

2. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 

3.7.punktā minēto prasību izpildei Pretendents 

var norādīt Būvprojekta vadītāju kā fizisko 

personu – speciālistu ar atbilstošu 3.7.1., 3.7.2. 

un 3.7.3.apakšpunktiem pieredzi. 

 

 

Departaments informē, ka Nolikuma 3.7.punktā 

minēto prasību izpildei Pretendents nevar norādīt 

Būvprojekta vadītāju kā fizisko personu – 

speciālistu ar atbilstošu 3.7.1., 3.7.2. un 

3.7.3.apakšpunktiem pieredzi. Departaments 

norāda, ka ir precizējis Nolikuma 3.7.punktu 

šādā redakcijā: “Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir sekmīgi 

izstrādājis vismaz 2 (divus) pilsētas ielas izbūves 

vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektus, kas 

atbilst šādām prasībām:” 

3. Nolikuma 8.1.1.punktā ir norādīts, ka 

līgumcenas koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu 

jāsagatavo saskaņā ar 11.pielikumā pievienoto 

veidni. 11.pielikuma veidnē atsevišķi nav 

norādīti virsizdevumi un peļņa. Lūdzam 

Pasūtītāju precizēt, vai virsizdevumiem un 

peļņai jābūt iekļautiem vienības izmaksā vai 

Pretendentam finanšu piedāvājuma jāsagatavo 

Departaments informē, ka virsizdevumiem un 

peļņai jābūt iekļautiem vienības izmaksā un 

finanšu piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 prasībām. 



saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17? 

4. Ja pēc Pasūtītāja pasūtījuma ir veikta 

būvprojekta  izstrāde, kas ir pamats minētajam 

atklātajam konkursam un konkrētiem 

tehniskajiem risinājumiem, bet Pretendentam 

būs jāveic izmaiņu projektu izstrāde, lūdzam 

pasūtītāju paskaidrot: 

Kā tiks nodrošināta autortiesību pāreja vai 

iespējams balstīties/ izmantot izstrādāto 

būvprojektu risinājumus, uz kuru pamata tiks 

sagatavoti izmaiņu projekti? 

Departaments informē, ka pašreizējā būvprojekta 

autortiesības pieder pasūtītājam un pasūtītājs 

izstrādāto būvprojektu nodos izpildītājam, kurš 

būs tiesīgs veikt izmaiņu projektu.    

5. Ja pēc Pasūtītāja pasūtījuma ir veikta 

būvprojekta  izstrāde, kas ir pamats minētajam 

atklātajam konkursam un konkrētiem 

tehniskajiem risinājumiem, bet Pretendentam 

būs jāveic izmaiņu projektu izstrāde, lūdzam 

pasūtītāju paskaidrot: 

Kā tiek plānots veikt autoruzraudzību 

izstrādātajiem un nemainītiem projekta 

risinājumiem, ja autors nav Pretendents? 

Departaments informē, ka atbilstoši nolikumam 

pretendents veic autoruzraudzību būvprojektam 

un apliecinājumu kartei saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

6. Ja pēc Pasūtītāja pasūtījuma ir veikta 

būvprojekta  izstrāde, kas ir pamats minētajam 

atklātajam konkursam un konkrētiem 

tehniskajiem risinājumiem, bet Pretendentam 

būs jāveic izmaiņu projektu izstrāde, lūdzam 

pasūtītāju paskaidrot: 

Kā tiks dalīta atbildība par projekta risinājumu 

atbilstību, jo būvprojekta un izmaiņu projekta 

autori ir dažādi uzņēmumi un inženieri? 

Departaments informē, ka atbilstoši nolikumam 

pretendents veic autoruzraudzību būvprojektam 

un apliecinājumu kartei saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

 

7. Papildus lūdzam Pasūtītāju precizēt 5.pielikuma tabulas aili – Projektētās ēkas platība (m2), jo 

3.7.punktā šī prasība netiek minēta. 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona, 

tālruņa nr., e-

pasts) 

Objekta 

nosaukums, 

adrese, 

kadastra 

Nr. 

Būvprojekta 

nosaukums 

Projektā 

paredzēto 

būvdarbu 

veids 

(pārbūve, 

atjaunošana 

vai 

jaunbūve) 

 

Projektētās 

ēkas 

platība 

(m2) 

Būvprojekta 

izstrādes 

izmaksas 

(EUR bez 

PVN) 

Datums, 

kad 

būvprojekts 

akceptēts 

būvvaldē 

1.        

 

 

Departaments norāda, ka veiks grozījumus iepirkuma Nolikumā precizējot 5. 

pielikuma tabulas aili - Projektētās ēkas platība (m2), nomainot to pret aili – 

Projektētā objekta platība (m2). 



Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona, 

tālruņa nr., e-

pasts) 

Objekta 

nosaukums, 

adrese, 

kadastra 

Nr. 

Būvprojekta 

nosaukums 

Projektā 

paredzēto 

būvdarbu 

veids 

(pārbūve, 

atjaunošana 

vai 

jaunbūve) 

 

Projektētā 

objekta 

platība 

(m2) 

Būvprojekta 

izstrādes 

izmaksas 

(EUR bez 

PVN) 

Datums, 

kad 

būvprojekts 

akceptēts 

būvvaldē 

1.        

 


