
 
03.05.2016. skaidrojums Nr.1  
iepirkumam „ Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes novada pašvaldības 
lauku ceļu pārbūvei”, ident.Nr.” INP 2016/7/ELFLA”. 
 
Jautājums 
1. Izpētot publicēto nolikumu konstatēts, ka 3.2 punktā norādīts līguma izpildes termiņš 
ir noteikts divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Vēlamies norādīt, ka termiņš šāda 
darba izpildei ir pārāk īss, jo: 
1) Topogrāfijas uzmērīšana un saskaņošana prasa vismaz 1,5 mēnešus; 
2) Plāna un citu rasējumu izstrādi var uzsākt tikai pēc topogrāfijas saņemšanas. 
Rasējumu izstrāde u.c. dokumentu sagatavošana, lai iesniegtu dokumentāciju Būvvaldē 
būvprojektam minimālā sastāvā, aizņem vismaz 2 nedēļas; 
3) Būvatļauju Būvvalde drīkst izsniegt 1 mēnesi pēc būvniecības ieceres saņemšanas 
atbilstoši Būvniecības likuma 12. panta 4. daļas 1. punktam; 
4) Būvprojekta izstrāde aizņem ~1,5 mēnešus. 
4) Ņemot vērā, ka pašvaldību a/c zemes nodalījuma joslas ir ļoti šauras un ar grāvju 
izbūvi tiek skarti gandrīz visi  blakus esošie īpašumi, būvprojektus nākas skaņot ar 
pilnīgi visiem piegulošo zemju īpašniekiem. Pēc pieredzes, šī skaņošana aizņem vismaz 
1 mēnesi. 
4) Kad viss projekts ir sagatavots un saskaņots, tas jāiesniedz Būvvaldē, kas atbilstoši 
Būvniecības likuma 12. panta 5. daļai izdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu 
izpildi 15 darba dienu laikā. 
 
Pārrēķinot minētos termiņus mēnešos, kopā sanāk 6 mēneši, kas ir normāls būvprojekta 
izstrādes termiņš. Lūdzam grozīt iepirkuma nolikuma punktus, kur minēts līguma 
izpildes termiņš, nosakot to ne mazāku kā 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, 
ņemot vērā iepirkuma apjomu. Šis laiks būtu pietiekams, lai izsludinātu konkursus uz 
būvniecību un darbus veiktu 2017. gada būvniecības sezonā. 
 
Atbilde.  
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.1.3 punktu un 2.1.4 punktu, iepirkums ir 
sadalīts daļās un Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām 
iepirkuma daļām, proti,  uzņemties saistības par tām iepirkuma priekšmeta daļām, kuras 
spēs izpildīt atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un norādītajā termiņā.  
 
Jautājums 
2. Sekojot līdz pašvaldības autoceļu iepirkumiem, secināts, ka pašvaldības bieži atceļ 
iepirkumus, jo piedāvājumi pārsniedz prognozēto līgumcenu. Lai potenciālais 
pretendents lieki netērētu laiku dokumentācijas sagatavošanai, lūdzam norādīt, kāda ir 
iepirkuma prognozētā līgumcena? 
 
Atbilde. 
Paredzamā līgumcena no 42 000,00 līdz 134 000,00 euro 
 
Jautājums 
3. Pieredze rāda, ka pašvaldību autoceļiem nodalījuma joslas robežas ir ļoti neprecīzas. 
Bieži pēc topogrāfijas uzmērīšanas nepieciešama Valsts zemes dienesta datu 
precizēšana (kadastra kartes), kas var būt maksas pakalpojums, un to var pieprasīt tikai 



zemes gabala īpašnieks, šajā gadījumā pašvaldība. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs 
veiks šo darbu par saviem līdzekļiem. 
 
Atbilde. 
Pasūtītājs veiks datu precizēšanu ( kadastra kartes) par saviem līdzekļiem. 

  

 


