
 

Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito 

daļu  

2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā SIA “Rīgas ūdens”,  reģ. Nr.40103023035, turpmāk 

pasūtītājs,  un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”, reģ. Nr.50003038591, 

turpmāk būvprojekta izstrādātājs,  2017.gada 19.jūnija noslēgtā līguma Nr.2017- PIV/215 par 

BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 

(turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.1, kas paredz sākotnēji Līgumā paredzētu papildu 

projektēšanas pakalpojumu izpildi un izmaiņas samaksas noteikumos. 

 

Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.  

 

Piegādātāju maiņu papildu projektēšanas darbu izpildei nevar veikt projektēšanas darbu 

savietojamības dēļ, jo Vienošanās Nr.1 paredzētie papildu projektēšanas darbi  ir tieši saistīti  

un savstarpēji atkarīgi no pārējiem metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādes darbiem.  

 

Līgums skaidri un nepārprotami paredz Līguma grozījumu iespēju, nosacījumus, kad 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību.  Grozījumu iespēja, grozījumu 

pieļaujamības nosacījumi, grozījumu apjoms un būtība norādīta Līguma 8.5.punktā: 

“8.5. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas vai grozījumus Projektēšanas uzdevumā 

un līdz ar to arī projektēšanas darbu apjomā vai Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto 

risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu, par to tiek 

slēgta rakstiska papildu vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, 

atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība, ja ir paredzēta samaksa.” 

un Līgumam pievienotajā Projektēšanas uzdevuma (Līguma Pielikums Nr.1) 5.2.punktā, 

kurā norādīta izvēles iespējas izmantošana: 

“5.2. Papildus darbu, kuru apjoms precizējams projektēšanas gaitā. .., projektēšanas 

darbu apjomā jāiekļauj viss nepieciešamais projektēšanas darbu komplekss biogāzes utilizācijas 

sistēmas pārbūvei”.  

 

Projektēšanas uzdevums  paredz būvprojekta izstrādātāja pienākumu projektēšanas gaitā 

veikt aprēķinus un precizēt papildu biogāzes utilizācijas sistēmas pārbūves projektēšanas darbu 

apjomu. Būvprojekta izstrādātājs ir identificējis nepieciešamos papildu projektēšanas darbus, 

pasūtītājs veicis attiecīgajā būvprojekta izstrādātāja ziņojumā norādītās informācijas pārbaudi 

un precizējis nepieciešamo papildu projektēšanas darbu apjomu.   

Papildus, atbilstoši projektēšanas gaitā konstatētajam, nepieciešami šādi papildu projektēšanas 

darbi : 

- hidrolīzes procesā patērētā laika samazināšanai, izbūvējamo tvertņu tilpuma ierobežošanai, 

pavedienveida baktēriju pieauguma kontrolei, nitrifikācijas/denitrifikācijas procesa 

stabilizācijai un turpmākās ekspluatācijas gaitā dūņu utilizācijas izdevumu samazināšanai, 

projektēšanas uzdevums jāpapildina ar sabiezināto lieko bioloģisko dūņu priekšapstrādi, kur 

optimālais risinājums-apstrāde ar ultraskaņu, 

- ekspluatējot vēl papildus divus jaunus metāntenkus un attīrot lielākus biogāzes daudzumus, 

esošās atsērošanas kolonnas var  radīt bīstamu vidi un draudus cilvēku veselībai. Ievērojot 

minēto projektēšanas uzdevums jāpapildina ar prasību par  esošās atsērošanas kolonnas 

aizstāšana ar projektētai jaudai atbilstošu ekonomisku aprīkojumu. 

 

Papildu projektēšanas darbu izpildei tiek paredzēts papildu termiņš. Minētajā vienošanās 

norādīts papildu projektēšanas darbu un atbilstošo būvdarbu autoruzraudzības atlīdzības 

apmērs. Ņemot vērā  būvprojekta izstrādātāja  veikto projektēšanas darbu apjomu un ar papildu 

projektēšanas darbu izpildi saistīto projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Līgumā 

veikti grozījumi norēķinu kārtībā (samaksas noteikumos), proti, pirmais starpmaksājums tiek 



noteikts 15% apmērā  no Līguma summas (nevis 30% kā sākotnējā Līguma redakcijā) pēc 

papildu projektēšanas darbu  identificēšanas un vienošanās par papildu projektēšanas darbu 

izpildi noslēgšanas (nevis pēc būvatļaujas saņemšanas kā sākotnējā Līguma redakcijā).   

 

Minēto grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no 

sākotnējās līgumcenas.  


