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Pilnsabiedrība „VJM” 

 

Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002 

 
 

Par atbildes sniegšanu iepirkumam „Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ID. NR.RUPE/2014/5/ERAF 

 

SIA „Rūpe” saņēma un izskatīja pilnsabiedrība „VJM” 2014.gada 29.jūlija vēstuli Nr.4 

un informē: 

1. Pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieka lūguma, Pasūtītājs nosauks vērtēšanas 

kritērijus, t.i., cenu, būvdarbu izpildes laiku un garantijas laiku. 

2. Savā piedāvājumā Pretendentam jānorāda būvdarbu izpildes laiks nedēļās, neskaitot 

tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbu izpildes laiks tiek skaitīts no līguma noslēgšanas dienas. 

Tad, kad iestājas ziemas periods un attiecīgi būvdarbi tiek pārtraukti, būvdarbu žurnālā tiek 

fiksēts ieraksts par tehnoloģisko pārtraukumu, ar šo dienu būvdarbu izpildes laiks vairs netiek 

skaitīts, tāpēc jau arī Pasūtītājs nolikumā ir skaidri definējis, ka Izpildītājam savā piedāvājumā 

jānorāda faktiskais laiks, kurā Izpildītājs spēs veikt būvdarbus, nerēķinot savā piedāvājumā 

tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā izpildes termiņš netiek skaitīts. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 25. pants. (1) daļas nosacījumiem, būvizstrādājumu 

ražotāja (izplatītāja) pienākums ir katrai vienlaicīgi pārdotai būvizstrādājumu 

partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida rakstisku 

informāciju, kurā norādīts attiecīgā būvizstrādājuma izgatavošanas un piegādes datums un 

attiecīgajos normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto rādītāju garantētās tehniskās un 

fizikālās īpašības. Ņemot vērā augstākminēto, Pasūtītājs nevar definēt, kad iestājas 

tehnoloģiskais pārtraukums un jāpārtrauc būvdarbi, jo būvizstrādājumiem ir atšķirīgas 

fizikālās īpašības. 

3. Informējam, ka uz būvdarbu līguma parakstīšanas brīdi, attiecīgi uz būvatļaujas 

izsniegšanas brīdi būs zināms gan autoruzraudzības, gan būvuzraudzības veicējs, līdz ar to šis 

fakts neaizkavēs būvatļaujas izņemšanas kārtību. 

Nolikuma 12.14.punktā norādīts, ka minimālais būvdarbu izpildes termiņš ir 15 nedēļas, 

maksimālais - 24 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. Pretendentam savā piedāvājumā, t.i., 

būvdarbu izpildes termiņā ir jāparedz arī laiks būvatļaujas saņemšanai. 
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