Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito
daļu
2019.gada 5.martā stājās spēkā SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, turpmāk
Pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lakalme”, reģ. Nr.40003379590, turpmāk
Izpildītājs, 2017.gada 23.maijā noslēgtajā līgumā Nr.2017-PIV/164 par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrādi Berģos (turpmāk Līgums) Vienošanās
Nr.2019-IAD/90V, kas paredz:
1) papildu projektēšanas darbus;
2) būvprojekta izstrādes termiņa pagarināšanu;
3) grozījumus attiecībā uz papildu projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu.
Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.
1) Papildus projektēšanas darbi
Grozījumi paredz:
 papildus izstrādāt būvprojekta seguma atjaunošanas daļu un veikt šīs daļas
autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā. Nepieciešamība izstrādāt seguma
atjaunošanas daļu izriet no pašvaldības iestādes - Rīgas domes Satiksmes
departamenta būvprojekta izstrādei izsniegto tehnisko noteikumu Nr.DS-172655-nd prasībām, kuras noteiktas atbilstoši būvprojektā paredzētajam
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izvietojumam, kas visā būvprojekta izstrādes
laikā tiek precizēts atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Seguma
atjaunošanas daļas iekļaušana būvprojektā nodrošina minēto tīklu izvietojuma
un seguma atjaunošanas risinājumu savstarpējo atbilstību. Cita projektētāja
piesaiste seguma atjaunošanas daļas izstrādei radītu izmaksu pieaugumu, jo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektētāja rīcībā jau ir seguma atjaunošanas
daļas izstrādei nepieciešamie inženierizpētes dokumenti, topogrāfiskie plāni,
tehniskie noteikumi un minēto tīklu izstrādes laikā saņemtā informācija un dati;
 papildus izstrādāt Rīgas domes Satiksmes departamenta 2018.gada 19.septembra
vēstulē
Nr.DS-18-2085-nd
norādītajai
prasībai
un
būvvaldes
inženierkomunikāciju trašu ierādes izmaiņu dokumentam (2019.gada 30.janvāra
pavadvēstule Nr.BV-19-863-ap) atbilstošus kanalizācijas sūkņu staciju
novietojuma izmaiņu dokumentus. Cita projektētāja piesaiste minēto
novietojuma izmaiņu dokumentu izstrādei radītu izmaksu pieaugumu, jo esošā
projektētāja rīcībā jau ir novietojuma izmaiņu izstrādei nepieciešamie
inženierizpētes dokumenti, topogrāfiskie plāni, tehniskie noteikumi un cita
būvprojekta izstrādes laikā saņemtā informācija un dati;
 par kanalizācijas sūkņu staciju, kuru izbūve paredzēta būvprojektā,
elektroapgādes inženierbūvju izbūvi izstrādāt, saskaņot un Pasūtītājam nodod
atsevišķus būvniecības ieceres dokumentus. Šo būvniecības ieceres dokumentu
izstrāde un šo dokumentu realizācijas autoruzraudzība ir ietverta Līguma
priekšmetā, bet grozījumi nepieciešami, lai nākotnē atvieglotu elektroapgādes
inženierbūvju izbūves un nodošanas ekspluatācijā procedūru, ņemot vērā, ka
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu
Nr.1/7 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem
noteikto kārtību par elektropieslēgumu ierīkošanas gaitu” noteikto
elektropieslēgumu ierīkošanas kārtību, elektropieslēguma ierīkošanu organizē
sistēmas operators.
2) Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājums
Grozījumos Līgumā tiek noteikts 28 (divdesmit astoņu) mēnešu termiņš būvprojekta
izstrādei (Līgumā noteiktā 12 mēnešu termiņa vietā), skaitot no Līguma noslēgšanas

dienas, ņemot vērā, ka:
 papildu projektēšanas darbiem - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādei
- ir nepieciešami 3 mēneši;
 būvprojekta izstrādi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, tas ir
tādi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, Līdzēji nevarēja
ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, un kuri radīja 16 (sešpadsmit) mēnešu
būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu.
3) Grozījumi attiecībā uz papildus projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu
Grozījumi paredz:
 papildu projektēšanas darbu - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādes
apmaksu summas EUR 42 200,00 (bez PVN) apmērā un Rīgas pilsētas būvvaldes
inženierkomunikāciju trašu ierādes izmaiņu dokumentam (2019.gada 30.janvārā
pavadvēstule Nr.BV-19-863-ap) atbilstošo kanalizācijas sūkņu staciju
novietojuma izmaiņu dokumentu izstrādes apmaksu summas EUR 32 500,00
(bez PVN) apmērā;
 būvprojekta realizācijas autoruzraudzības cenas palielināšanu par EUR 4 220,00
(bez PVN), ņemot vērā nepieciešamību būvdarbu laikā veikt arī seguma
atjaunošanas daļas būvdarbu autoruzraudzību. Minētājā summā nav ietvertas
seguma atjaunošanas daļas izmaiņu projekta izstrādes un saskaņošanas ar
inženiertīklu īpašniekiem un būvvaldē izmaksas.
Grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma
līguma līgumcenas.
Grozījumos Līgumā noteiktie papildu pakalpojumu apjomi noteikti atbilstoši būvprojekta
izstrādes apstākļiem, pakalpojumu izpildes termiņi ir atbilstoši pakalpojumu apjomam un
objektīvi, savukārt, papildu pakalpojumu vērtības atbilstību tirgus cenām apliecina neatkarīgā
eksperta slēdziens (izvērtējums).

