Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito
daļu
2019.gada 14.augustā stājās spēkā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) pie 2019.gada
19.februāra līguma Nr.2019-ŪKTD/74 par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes
organizāciju (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, un
akciju sabiedrību “CEĻU PĀRVALDE”, reģ.Nr.40003034263.
Vienošanās paredz šādus būtiskus grozījumus Līgumā, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 66.panta trešās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka
būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešami papildu
būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu
pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai
savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai
arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, kā arī Likuma 66.panta trešās daļas 3.punktam,
kas nosaka, ka būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt:
1) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, iekļaujot iesēduma atjaunošanas darbu
veikšanu gadījumos, ja grunts sablīvējums būvbedrē, parakstot objekta pieņemšanasnodošanas aktu, neatbilst normatīviem.
Līdz šim Līgumā bija noteikts, ka uzņēmējs uzsāk ceļa seguma atjaunošanas darbus tikai pēc
objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kas apliecina, ka grunts sablīvējums
būvbedrē atbilst normatīviem. Vienlaikus bija noteikts, ka jebkurā gadījumā, kad veidojas
iesēdums, uzņēmējs to atjauno par saviem līdzekļiem. Līgumā nebija noteikta rīcība
gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ grunts sablīvējums neatbilst normatīviem, bet ir
nepieciešams nekavējoties veikt ceļa seguma atjaunošanas darbus.
Ņemot vērā minēto, Vienošanās paredz Līguma grozījumus, nosakot, ka gadījumos, kad ceļa
seguma atjaunošana veikta būvbedrē, kurā grunts sablīvējums neatbilst normatīviem,
uzņēmējam iesēdumu rašanās gadījumā atkārtota atjaunošana nav jāveic par saviem
līdzekļiem, bet gan SIA “Rīgas ūdens” veic darbu pasūtījumu un samaksā atbilstoši Līgumā
norādītajām cenām.
Minētajā gadījumā piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, jo gadījumā, ja SIA “Rīgas
ūdens” iesēdumu atjaunošanas darbu veikšanai vēlētos piesaistīt citu būvdarbu veicēju, tas
apgrūtinātu Darbu organizāciju, kā arī konkrētā objekta pieņemšanu un nodošanu. Attiecīgi
būtu nepieciešams atsevišķi noregulēt jautājumu par objekta nodošanu iesēduma atjaunošanas
darbu veikšanai, jo sākotnējos Darbus objektā veiktu akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”,
savukārt iesēdumu atjaunošanu – cits uzņēmējs. Vienlaikus tiktu sarežģīta Darbu saskaņošana
ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, kā arī būtu nepieciešams atsevišķi noregulēt
jautājumu par Darbu garantijām un uzņēmēju atbildību.
2) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, iekļaujot iepriekš nenorādītus ielu
tipus un jaunas izmaksu pozīcijas.
Izsludinot iepirkumu, finanšu piedāvājuma tāmē tika iekļauti visi ielu tipi atbilstoši Rīgas
domes Satiksmes departamenta 2017.gada 30.janvāra rīkojumam Nr.DS-17-14-rs “Par
transporta būvju seguma konstrukcijām”. Attiecīgi uzņēmējs, iesniedzot piedāvājumu
iepirkumam, norādīja darbu izcenojumus katram no ielu tipiem. Pēc iepirkuma izsludināšanas
un piedāvājumu saņemšanas Rīgas domes Satiksmes departaments 2019.gada 28.janvārī
izdeva jaunu rīkojumu Nr.DS-19-15-rs “Par transporta būvju seguma konstrukcijām”,
iekļaujot iepriekš nenorādītus ielu tipus. Tā kā šādu ielu tipu darbu izcenojumi nebija iekļauti
sākotnējā līguma projektā un finanšu piedāvājuma tāmē, Līgumu nepieciešams papildināt ar

jaunām izmaksu pozīcijām. Ņemot vērā minēto, Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu
iemeslu dēļ, kurus SIA “Rīgas ūdens” nevarēja paredzēt.
Vienlaikus piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, jo gadījumā, ja SIA “Rīgas ūdens”
jauno tipu ielu remonta darbu veikšanai vēlētos piesaistīt citu būvdarbu veicēju, tas sarežģītu
Darbu organizāciju un koordinēšanu. Atbilstoši Līgumam SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotās
personas piesaka nepieciešamību veikt Darbus 24 stundas diennaktī. Ja Darbus veiktu vairāki
uzņēmēji, tad pirms katra Darbu pasūtījuma SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotajām personām būtu
jānosaka ielas tips un atbilstoši tam jānosūta pasūtījums attiecīgajam uzņēmējam, kas varētu
sarežģīt darbu organizāciju. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem ir
nepieciešami arī Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojumi. Šobrīd Līgumā ir
noteikts, ka ar minēto Līgumu SIA “Rīgas ūdens” pilnvaro uzņēmēju pasūtītāja vārdā veikt
visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu izpildīto Darbu nodošanu Rīgas domes
Satiksmes departamentam. Ja Darbu izpildi veiktu vairāki uzņēmēji, tas kopumā sarežģītu
Darbu koordinēšanu, kā arī nodošanu Rīgas domes Satiksmes departamentam.
Vienošanās paredz šādus nebūtiskus grozījumus Līgumā, kas atbilst Likuma 66.panta pirmās
daļas 1.punktam, kas nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma
vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un grozījumi ir
nebūtiski:
1) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, precizējot noteikto Darbu apmaksas
kārtību gadījumos, ja Darbus nepieciešams veikt divos posmos.
Līgumā ir noteikti atsevišķi gadījumi, kad Darbu izpilde tiek veikta divos posmos, tomēr nav
konkrēti norādīta Darbus apmaksas kārtība šādos gadījumos. Ņemot vērā minēto,
nepieciešams precizēt Darbu apmaksas kārtību gadījumos, kad Darbi tiek veikti divos posmos.
Minētie Līguma grozījumi uzskatāmi par nebūtiskiem, jo šādu grozījumu veikšana sākotnējā
Līguma projektā nebūtu par iemeslu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanai vai citu kandidātu vai
pretendentu dalībai vai izvēlei iepirkuma procedūrā, netiek mainīts Līgumā noteiktais
ekonomiskais līdzsvars izraudzītā pretendenta interesēs, kā arī netiek ietverti jauni būvdarbi
un izraudzītais pretendents netiek aizstāts ar citu piegādātāju.
2) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, paredzot, ka uzņēmējs var saņemt
samaksu par konkrētajā mēnesī veiktajiem Darbiem īsākā termiņā, nekā to nosaka
Līguma 4.1.punkts, par to samaksājot SIA “Rīgas ūdens” pirmstermiņa rēķina
apmaksas maksu.
Sākotnējā Līgumā noteikts konkrēts rēķinu apmaksas termiņš. Ņemot vērā uzņēmēja izteikto
lūgumu, Līgumā veikti grozījumi, iekļaujot kārtību, kādā pusēm jārīkojas, lai uzņēmējs
saņemtu samaksu īsākā termiņā, nekā to nosaka Līguma 4.1.punkts. Minētajā gadījumā netiek
mainītas Līgumā noteiktās cenas, kā arī netiek grozīti citi Līguma būtiskie noteikumi, līdz ar
to grozījumi uzskatāmi par nebūtiskiem Likuma izpratnē.
Pirmstermiņa rēķina apmaksas pakalpojums var tikt nodrošināts ne tikai akciju sabiedrībai
“CEĻU PĀRVALDE”, bet, savstarpēji vienojoties, šāds pakalpojums varētu tikt piemērots
jebkuram uzņēmējam, ar kuru SIA “Rīgas ūdens” noslēgts līgums. Pirmstermiņa rēķina
apmaksas aprēķinos izmantotā procentu likme 4,39% apmērā ir piemērota atbilstoši
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.98 “Par
kapitāla atdeves likmi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai”, kas
nosaka ūdenssaimniecības uzņēmumu kapitāla atdeves likmi, un attiecīgi šāda procentu likme
pirmstermiņa rēķina apmaksas pakalpojumam tiktu piemērota jebkuram uzņēmējam.

