
 
APSTIPRINĀTS 

2017.gada 31. maija 
              Iepirkumu komisijas sēdē  

 (protokols Nr.2) 
 

31.05.2017. 
Saulkrastos 

 
Par iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras nama „Zvejniekciems” 
1.stāva pārbūvei” nolikumu. 
 
Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras 
nama „Zvejniekciems” 1.stāva pārbūvei” ar ID Nr. SND 2017/10 nolikuma sastāvdaļa un 
jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu. 
 
Iepirkumu komisija, izskatot ieinteresētā piegādātāja jautājumus sniedz šādas atbildes:  

1.jautājums 

 

Vai punkta 2.2.1. 2) apakšpunktā minētā "būvprojekta izstrāde" ietver 
Būvniecības ieceres dokumentācijas (Būvprojekts minimālā sastāvā- 
turpmāk MBP) sagatavošanu, Būvatļaujas saņemšanu un Būvprojekta 
sagatavošanu Atzīmes saņemšanai Būvatļaujā par projektēšanas 
nosacījumu izpildi? 
 

Atbilde 
„Būvprojekta izstrāde” nozīmē - būvprojekta minimālā sastāvā 
sagatavošanu, būvatļaujas saņemšanu un būvprojekta sagatavošanu un 
iesniegšanu pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai. 

2.jautājums 
Vai punkta 2.2.1. 4) apakšpunktā minētā "akceptēšana būvvaldē" nozīmē 
Atzīmes saņemšanu Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi? 
 

Atbilde Jā. 

3.jautājums 

Lūdzam skaidrot kas saprotams ar punkta 2.2.1. 5) apakšpunktā prasīto 
"būvprojekta ekonomiskās daļas aktualizēšanu"? Būvprojekta ekonomiskā 
daļa ir Būvprojekta sastāvā saskaņā ar punkta 2.2.1. 3)apakšpunktu. 
 

Atbilde 
Būvprojekta ekonomiskajai daļai, tāpat kā visām pārējām būvprojekta 
daļām, tiks veikta ekspertīze un atkāpju gadījumā tās būs jānovērš 
(jāaktualizē). 

4.jautājums 

Vai punktā 2.4.1. Minētajā būvprojekta izstrādes termiņā 3 mēneši ir 
iekļaujamas visas šī dokumenta 1.punktā minētās darbības? Vai laika 
periods, kas nepieciešams Būvvaldei MBP izskatīšanai, Būvatļaujas 
izdošanai un Projektēšanas nosacījumu izpildei tiek ieskaitītas šajā 
termiņā? 

Atbilde 
Būvprojekta izstrādes termiņā 3 mēnešos veicamie darbi - būvprojekta 
minimālā sastāvā sagatavošana, būvatļaujas saņemšana un būvprojekta 
sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai. 

5.jautājums 

Vai Pasūtītājs plāno k/n Zvejniekciems 1.stāva telpas (daļu telpu, atbilstoši 
šī Iepirkuma Būvprojekta sastāvam) nodot ekspluatācijā pēc tam kad šajās 
telpās veikti būvdarbi, taču pārējā ēka, ieskaitot inženiertīklus un sistēmas 
nav pārbūvēta? Šis termiņš ir minēts punktā 2.4.2.? 



 

Atbilde 

Jā, pasūtītājs plāno k/n Zvejniekciems 1.stāva telpas (daļu telpu, atbilstoši 
šī Iepirkuma Būvprojekta sastāvam) nodot ekspluatācijā pēc tam kad šajās 
telpās būs veikti būvdarbi, taču pārējā ēka, ieskaitot inženiertīklus un 
sistēmas nebūs pārbūvēta. 

6.jautājums 
Kāds ir plānotais būvdarbu veikšanas un autoruzraudzības termiņš? 
 

Atbilde 
Plānotais būvdarbu veikšanas laiks līdz 2017.gada 31.decembrim un 
autoruzraudzības termiņš līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

7.jautājums Par kāda līguma izpildi iet runa Nolikuma punktā 2.5.? 

Atbilde 

Nolikuma 2.5.punts nosaka, ka „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva pārbūvei” jāveic Atpūtas ielā 1B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

 

8.jautājums 
Lūdzam skaidrot Nolikuma 4.1. punkta formulējumu: "Pretendents ir 
piegādātājs... . Piegādātājs var būt ... Pasūtītājs." 

 

Atbilde 

Publisko iepirkumu likumā lietotie termini (1.panta pirmās daļas 22. un 
24.punkts):  
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu 
personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt 
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 

 


