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13.01.2019. Nr. 2.5/2019/125 
Uz  Nr.  
  

 Sarunu procedūras pretendentiem 
 

Par sarunu procedūru "Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV sadalietaises pārbūves 
būvprojekta izstrāde" (ID Nr.AST2018/110) - atbildes uz pretendenta jautājumiem 

 

Ļ. cien. dāmas / a. god. kungi! 

Ar šo vēstuli sniedzam atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem par sarunu 
procedūru. 

1. Jautājums: Sarunu nolikuma punkts 21.2  paredz slēgt līgumu, pamatojoties uz 
pievienoto līguma projektu. Pievienotajā līguma projektā, punktā 12, uzņēmējam 
paredzēts apdrošināt būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. 
gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām. Šo MK noteikumu 
9.3 punkts nosaka minimālo atbildības limitu projektēšanai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem – 100% no līguma summa par projektēšanas un ar to saistīto 
pakalpojumu veikšanu, bet jaunbūvēm ne mazāks par 150 000 eiro. Lūdzam 
apstiprināt, ka pievienotajā līguma projektā, punktā 12.1.1 norādītais apdrošināšanas 
limits 2 500 000,00 EUR (divi miljoni pieci simti tūkstoši eiro, nulle centi) ir pareizs. 
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas polises cena ir atkarīga no apdrošināšanas limita 
un pašriska, kā arī to, ka polises izmaksas tiks iekļautas piedāvājumā. 

 
Atbilde: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.502 "Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto civiltiesisko 
apdrošināšanu" nosaka minimālo atbildības limitu, neliedzot pasūtītājam noteikt 
lielāku atbildības limitu, kas šajā gadījumā tika noteikts 2 500 000 EUR apmērā. 

2. Jautājums: Sarunu nolikuma punktā 22 norādīts pielikums Nr.7 "Projektēšanas 
uzdevums". Projektēšanas uzdevuma punktā 9.5 ir paredzēta ITT telpa, savukārt 
punktā 9.4 šāda telpa nav paredzēta. Lūdzam precizēt, vai nepieciešams paredzēt 
atsevišķu ITT telpu. 

Atbilde: Atsevišķu ITT telpu nav nepieciešams paredzēt. 
 
3. Jautājums: Projektēšanas uzdevuma punktā 8.6 ir paredzēts izprojektēt ūdensvada 
un kanalizācijas pieslēgumu pilsētas inženierkomunikāciju tīklam. Vai patreiz 
apakšstacijā ir pieslēgums ūdensvada un kanalizācijas pilsētas inženierkomunikāciju 
tīklam? 
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Atbilde: Apakšstacija "Šķirotava" ir pieslēgta pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai. 

 

Ar cieņu 

 

Valdes loceklis Mārcis Kauliņš 

   
 

 

Strika 67725253 


