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8.1.jautājums. 

28. septembra Pasūtītājā atbildē par Nolikuma 6.2. punktā norādītajiem Līguma izpildes mēnešiem, teikts ka “šajā termiņā Būvuzņēmēja 

pienākums ir pabeigt visus Darbus”.  Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 6.2. punktā minētais termiņš ir būvdarbu izpildes termiņš, nevis kopējais 

Līguma izpildes laiks un tajā nav ietverti un netiek ieskaitīti pārtraukumi sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.  

Pretendentam, saskaņā ar nolikuma 24.9.3. punktu ir jāsagatavo arī būvdarbu izpildes grafiki. Ņemot vērā Pasūtītāja atbildi, nav skaidrs, vai 

Pretendents, gatavojot Piedāvājumu, drīkst paredzēt un atspoguļot ziemas tehnoloģiskos pārtraukumus jau sākotnēji ievērtējot faktu, ka ziemas periodā, 

sakarā ar neatbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem, būvdarbus nevarēs veikt, pat, ja kopējais grafikā norādītais mēnešu skaits būs lielāks kā Nolikumā 

6.2. punktā minētais.  

Līguma projekta punkts 1.5. noteikts, ka termiņi var tikt pagarināti pastāvot noteiktiem priekšnosacījumiem, bet tas nav stingri noteikts, ka šie 

pagarinājumi tiks piešķirti. 

Vai Pretendents drīkst un par atbilstošu tiks uzskatīti grafiki, ja ziemas periods jau sākotnēji grafikā tiks atspoguļots kā tehnoloģiskais pārtraukums 

un norādīti būvdarbi mēnešos, kuros darbus paredzēts veikt, pat ja kopējais Līguma izpildes laiks pārsniegs 6.2. punktā norādīto, bet darbu reālais izpildes 

laiks būs atbilstošs Nolikuma 6.2. punkta prasībām? (Vienkārši norādot, piemēram 12 mēnešus pēc kārtas, visticamāk grafiks neatspoguļos faktisko kopējo 

laiku, kas būs nepieciešams Līguma izpildei un Pasūtītājam nebūs skaidrs, kādā laika posmā projekts tiks realizēts reāli). 

 

8.1.atbilde 

Kā tika skaidrots jau iepriekš (sk. 7.1.atbilde), Konkursa nolikuma 6.2.punkts nosaka šādu iepirkuma Līgumu izpildes laiku:  

“A” daļa 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“B” daļa 16 (sešpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“C” daļa 6 (seši) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

“D” daļa 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. 

 Atbilstoši konkursa nolikuma 24.9.2.punktam, pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. 

Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus. 

 Piegādātājam, kuram nav skaidrs, kā sagatavot Darbu izpildes grafiku iepirkuma procedūrai DPD 2018/106, sniedzam teorētisko piemēru 

gadījumam, ja līguma izpildes laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši. Vispirms piegādātājam ir jāsagatavo tabula, kur būs noteikti gan darbu veidi, gan katram 

darbu veidam plānotais mēnešu skaits. Plānoto (tabulā iekrāsoto) mēnešu skaits jebkuram darbu veidam nedrīkst pārsniegt šos 12 mēnešus. Grafikā nav 

jānorāda mēnešu nosaukumi (jo līguma parakstīšanas datums nav zināms nedz pasūtītājam nedz arī piegādātājam), bet jānorāda mēnešu secība.  

Pretendentam, iesniegtajā grafikā nav jāparedz un nav jāatspoguļo iespējamie līguma pagarinājumi Līguma projekta 1.5.punkta izpratnē, jo nav 

iespējams iepriekš paredzēt, kādi tieši Līguma projektā 1.5.1.2.-1.5.1.7.punktos paredzētie pagarinājuma pamatojumi iestāsies, un vai tie iestāsies vispār. 



Attiecībā uz Līguma projekta 1.5.1.1.punktā atrunāto līguma izpildes termiņa pagarinājuma pamatojumu (Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi 

klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai) nav iespējams jau iepriekš prognozēt, cik ilgstoši tie varētu 

būt. Līguma izpildes termiņa pagarinājums ir līguma izpildes jautājums, nevis iepirkuma procedūras veikšanas jautājums.  

Sniedzam piemēru, kā varētu noformēt Darbu izpildes grafiku 12 mēnešiem.* Piemērs ir teorētisks un nav paredzēts burtiskai izpildei. 
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Būvdarbu izpildes termiņš: 12 mēneši 
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