Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito
daļu
2019.gada 17.jūlijā stājās spēkā SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, turpmāk
Pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”, reģ. Nr.50003038591,
turpmāk Izpildītājs, 2017.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos (turpmāk Līgums)
Vienošanās Nr.2019-IAD/321V, kas paredz papildu projektēšanas darbus un to apmaksu.
Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.
1) Papildus projektēšanas darbi
Grozījumi paredz izstrādāt topogrāfisko plānu ūdensvada un kanalizācijas tīklu
novietojuma trasei papildus teritorijai Babītes novada administratīvajā teritorijā, Slokas
ielas labajā pusē, un nodrošināt būvatļaujas saņemšanu un Būvprojekta saskaņošanu
Babītes novada pašvaldības administrācijā. Nepieciešamība veikt minētos papildus
projektēšanas darbus saistīta ar to, ka projektēšanas gaitā atklājās, ka ūdensvada un
kanalizācijas tīklu novietojumu trasi Slokas ielā pilnībā nav iespējams izvietot Rīgas
pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Minēto trasi jāizvieto arī Babītes novada
administratīvajā teritorijā, jo zeme Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, Slokas ielas
kreisajā pusē, atrodas autoceļa V20 zemes nodalījuma joslā. Atbilstoši ar Ministru
kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 088-14
“Inženiertīklu izvietojums” 22.punktam inženiertīklu izvietošana autoceļu ceļu zemes
nodalījuma joslā nav ieteicama, savukārt aiz autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas zeme
pieder privātpersonām. Tādējādi tuvākā zeme, kurā iespējams izvietot minēto trasi,
atrodas Babītes novada administratīvajā teritorijā, Slokas ielas labajā pusē, aiz autoceļa
V20 zemes nodalījuma joslas. Iepriekš minētie apstākļi uzskatāmi par tādiem, kurus
Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt, kā arī ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, jo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojuma trase izstrādājama projektēšanas gaitā, pēc
detalizētās teritorijas un esošās infrastruktūras izpētes, ievērojot Līguma Pielikuma Nr.1
4.1.punkta prasības, kas nosaka, ka projekta teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus jāprojektē tādējādi, lai tie apkalpotu pēc iespējas lielāku zemes gabalu (kadastru)
skaitu un lai pēc iespējas lielāka zemes gabalu skaita notekūdeņi tiktu novadīti pašteces
ceļā, samazinot pārsūknējamo notekūdeņu apjomu.
2) Papildus projektēšanas darbu apmaksa
Grozījumi paredz papildus projektēšanas darbu apmaksu summas EUR 3 500,00 (bez
PVN) apmērā.
Grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma
līguma līgumcenas.
Papildu projektēšanas darbu rezultātā izstrādājamiem dokumentiem jāatbilst pārējiem
Būvprojekta dokumentiem. Cita projektētāja piesaiste minēto papildu projektēšanas darbu
izpildei nenodrošinātu Būvprojekta dokumentu savietojamību.
Grozījumos Līgumā noteiktie papildu pakalpojumu apjomi atbilst būvprojekta izstrādes
apstākļiem, savukārt, papildu pakalpojumu vērtība atbilst tirgus cenām.

