
 
 

25.05.2021. 

 

Rīgā 

      

 

Par atklāta konkursa “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana  

zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.” 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”  

(ID Nr.RS/2021/26) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu 

par nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: Nolikumu 19.7.punktā ir noteikts, ka jābūt apdrošinātai pretendenta vai, ja pretendents 

ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku, civiltiesiskajai atbildībai par pretendenta darbības 

vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem 

zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas 

sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk - Noteikumi Nr.502) 

gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju. 

 

Savukārt Noteikumi Nr.502 strikti nosaka būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas kārtību, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un 

minimālo atbildības limitu. Ņemot vērā, ka pretendents ir ārvalstu inženiertehnisko konsultāciju 

uzņēmums (projektētājs), kurš nodarbina attiecīgos būvspeciālistus, nav viennozīmīgi un 

nepārprotami skaidrs, kāda veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ir jāiesniedz, jo 

nolikuma 19.7.punkta prasības ir izvirzītas tieši pretendentam, kā juridiskai personai, kura ir 

projektētājs, bet nav būvdarbu veicējs.  

 

Lai iesniegtu korekti sagatavotus dokumentus šiem konkursiem, lūdzam detalizēti skaidrot abu 

nolikumu 19.7.punkta prasības par to, kāda veida apdrošināšanas polise ir jāiesniedz 

pretendentam (projektētājam), kādam ir jābūt polises saturam, kādiem jābūt atbildības limitu, 

apakšlimitu un pašriska apmēriem. Ja SIA "Rīgas Satiksme" ir kādi ieteicamie paraugi, lūdzam 

izsniegt arī tos.  

 

Atbilde: Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – 

MK noteikumi Nr.502) 3.punktu pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks 

būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, 

jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas 

un būvdarbu laiku. 



 Ņemot vērā minēto un to, ka iepirkuma līgums tiks slēgts ar būvkomersantu, 

apdrošināšanas līgums ir jāslēdz būvkomersantam, kurš nodarbina konkrētos būvspeciālistus 

(projektētājus).  

 Saskaņā ar MK noteikumu 10.3.punktu, otrās grupas būvēm minimālais atbildības limits 

projektēšanai un ar to saistītajiem pakalpojumiem ir 100 % no līguma summas par projektēšanas 

un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, savukārt, saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu, 

būvspeciālista pašrisks nedrīkst pārsniegt 20 % no atbildības limita. 

Papildus norādām, ka Pasūtītāja rīcībā nav ieteicamie apdrošināšanas polises paraugi. 

  

Jautājums: Esam sagatavojuši bankas garantiju sagataves LV un angļu valodā.  

Tā kā bankas garantijas izsniegs ārvalstu banka un tā vēlās iekļaut garantijas tekstā vienu 

papildus nosacījumu (attiecībā uz garantijas spēkā esamību, papildus pievienots vēl viens punkts), 

lūdzam iepazīties ar sagatavēm un savlaicīgi informēt mūs, vai šāda teksta versija Rīgas Satiksmei 

ir pieņemama? 

 

Atbilde: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta astoto daļu, 

pretendentiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām. Ņemot vērā, ka pretendents nevis uzdod jautājumu, bet lūdz izskatīt 

pretendenta sagatavotos dokumentus, informējam, ka iepirkumu komisija atklāta konkursa 

izsludināšanas periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nevērtē pretendentu 

sagatavotos dokumentus. 

Papildus paskaidrojam, ka atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumā ir pievienots bankas garantijas 

par piedāvājuma nodrošinājumu paraugs, kurā nav pieļaujams grozīt norādītos būtiskos 

nosacījumus, kā, piemēram, atlīdzības izmaksas termiņu vai piemērojamo likumdošanu.  

 

Jautājums: Vai arī iepirkumam RS 2021/26 tiks pagarināts termiņš? Pašlaik EIS pagarinājums ir 

norādīts tikai iepirkumam RS/2021/17. 

 

Atbilde: Informējam, ka atklāta konkursa “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas 

tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID 

Nr.RS/2021/26) nolikumā tiks veikti grozījumi, tajā skaitā, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļvietnēs www.eis.gov.lv, www.iub.gov.lv, 

www.rigassatiksme.lv.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                                   K.Meiberga 
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