Nr.pk.
1.

JAUTĀJUMI
Ņemot vērā, ka VAS “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk tekstā Pasūtītājs) organizētajā iepirkumu procedūrā ar atklātu
konkursu “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29,
Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”
(turpmāk tekstā – Iepirkums) kā Arhitekts ir norādīts SIA
“REM PRO”, reģ. Nr. 41503041904 un faktu, ka Iepirkuma
procedūra nosaka pienākumu Piegādātājam veikt arī
projektēšanas un autoruzraudzības darbus, lūgums sniegt
atbildi, vai nepastāv nekādi ierobežojumi šādus darbus veikt
no autortiesību aspekta, tai skaitā, vai Pasūtītājs ir tiesīgs
pilnībā un bez ierobežojumiem nodot trešajai personai tiesības
veikt projektēšanas un vēlāk arī autoruzraudzības darbus,
neuzliekot pretendentam nekādus vēlākus pienākumus veikt
saskaņojumus ar sākotnējo Arhitektu..

2.

Ņemot vērā, ka Piegādātājs ir vienojies ar iespējamo
apakšuzņēmēju SIA (..), juridiskā adrese: (..), vienotais reģ.
Nr. (..), Iepirkumā noteikto darbu veikšanai un ņemot vērā, ka
šis iespējamais apakšuzņēmējs, vadoties no viņa paša sniegtās
informācijas, ir piedalījies projekta izstrāde Iepirkuma
ietvaros, lūgums apstiprināt, ka minētā apakšuzņēmēja (SIA
(..) ) piesaiste no Piegādātāja puses netiks uzskatīta par
Piegādātāja izslēgšanas priekšnoteikumu Publisko iepirkuma
likuma 42. panta izpratnē?

ATBILDES
Informējam, ka saskaņā ar Iepirkuma
procedūras dokumentiem pasūtītājs nav
noteicis par pienākumu pretendentam
veikt saskaņojumus ar sākotnējo
būvprojekta autoru. Ministru kabineta
2014. gada
19. augusta
noteikumu
Nr. 500
“Vispārīgie
būvnoteikumi”
35. punkts nosaka, ja būvprojekta
izstrādātājs neturpina tā izstrādi (tai
skaitā pēc atzīmes par projektēšanas
nosacījumu izpildi), jaunais būvprojekta
izstrādātājs, ar kuru noslēgts attiecīgs
līgums, uzņemas pilnu atbildību par
būvprojektu, kā arī par tā atbilstību
sākotnējai iecerei.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmās daļas 5. punktu
pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības
iepirkuma procedūrā, ja pretendentam ir
konkurenci ierobežojošas priekšrocības
iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to
saistīta juridiskā persona iesaistījās
iepirkuma procedūras sagatavošanā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
18. panta
ceturto
daļu
un
šīs
priekšrocības nevar novērst ar mazāk
ierobežojošiem
pasākumiem,
un
pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to
saistītas juridiskās personas dalība
iepirkuma procedūras sagatavošanā
neierobežo
konkurenci.
Savukārt,
Publisko iepirkumu likuma 18. panta
ceturto daļa noteic, ja pretendents, vai
juridiskā persona, kas ir saistīta ar
pretendentu, konsultēja pasūtītāju vai
citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā,
pasūtītājs nodrošina, ka attiecīgā
kandidāta vai pretendenta dalības dēļ
iepirkumā netiek ierobežota konkurence,
paziņojot
citiem kandidātiem
un
pretendentiem būtisku informāciju, kura
tika sniegta, pretendentam iesaistoties
iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet
no šādas iesaistīšanās, un nosakot
atbilstošu termiņu attiecīgi pieteikumu
vai piedāvājumu iesniegšanai.
Ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 18. panta ceturtā daļā un
42. panta
pirmās
daļas
5. punktā
noteikto,
secināms,
ka
Publisko
iepirkumu
likums
neaizliedz
pretendentam
kā
apakšuzņēmēju
piesaistīt
tādu
personu,
kas
ir

3.

Izskatot projekta dokumentāciju, neatradām SIA “REM
PRO”, reģ. numurs: 41503041904, izstrādātā projekta
ekspertīzi. Ja tāda ir, lūdzam to izsniegt.

4.

Nevar
atvērt
.dwg
formāta
rasējumu
“21_20160901_BP_LC_AR_200_eka_7”. Lūdzam izsniegt
tādu, kuru ir iespējams atvērt.

piedalījusies
attiecīgā
būvprojekta
izstrādes iepriekšējos posmos, ja vien šis
fakts nedod pretendentam priekšrocības
šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi
ierobežojot konkurenci.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī
izvērtējot konkrēto situāciju, iepirkuma
komisija konstatē, ka jautājumā minētā
apakšuzņēmēja piesaiste netiks uzskatīta
par
pretendenta
izslēgšanas
priekšnosacījumu Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmās daļas 5. punkta
izpratnē.
Iepirkuma komisija apliecina, ka
2016. gadā būvprojektam “Jaunā cietuma
komplekss Alsungas iela 29, Liepāja”
veikta ekspertīze. Saņemts pozitīvs
ekspertīzes atzinums, kurā norādīts, ka
būvprojekta risinājumi atbilst normatīvo
aktu un tehnisko noteikumu prasībām.
Tā kā būvprojekta ekspertīzes atzinums
ir liela apjoma un tas izstrādāts papīra
dokumenta formā, tad šis atzinums pilnā
apjomā pēc pieprasījuma tiks izsniegts
pretendentam, ar kuru tiks slēgts
iepirkuma līgums.
Iepirkuma
komisija
ir
konstatējusi, ka tehnisku iemeslu dēļ
.dwg
formāta
rasējumu
“21_20160901_BP_LC_AR_200_eka_7”
nevar atvērt. Ievērojot minēto, ar
būvprojektu papīra formā var iepazīties
pasūtītāja telpās Baldones ielā 1B, Rīgā,
iepriekš
sazinoties
ar
pasūtītāja
kontaktpersonu Agri Balodi, tālrunis
+371 67804754,
mob.
tālrunis
+371 29138828.
Vienlaikus norādām, tā kā Iepirkuma
priekšmets ir cietuma kompleksa
Alsunga ielā 29, Liepājā, projektēšana,
būvniecība un autoruzraudzība, tad
tehniskā problēma, kas saistīta .dwg
formāta
rasējuma
“21_20160901_BP_LC_AR_200_eka_7”
atvēršanu, neietekmē Iepirkuma ietvaros
veicamo uzdevumu būtību.

