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Salacgrīva, 2021.gada 1.aprīlī 
 
 
Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisija, izskatot 01.04.2021. iesniegto jautājumu, 
sniegusi sekojošas atbildi un skaidrojumu: 

 
Pretendenta jautājums: 
Jautājums par atklātu konkursu „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves 
būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs: 
SOP 2021/06 EJZF) 

  
1. Iepazīstoties ar Iepirkuma dokumentācijas Pielikumu Nr.1., Pretendents vēlas 

precizēt tā 4.2. punktu, kurā noteikts, ka “Būvdarbi 14 mēneši pēc Iepirkuma līguma 

parakstīšanas.”, taču Nolikuma 1.7.8. punkts nosaka, ka “Plānotais Iepirkuma 

līguma izpildes termiņš ir 14 mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.”, attiecīgi 

būvdarbu un līguma izpildes termiņi ir vienādi. Ņemot vērā, ka līguma izpilde paredz 

arī projektēšanas darbus, Pretendents lūdz Pasūtītājam skaidrot, vai nav ieviesusies 

drukas kļūda, jo projektēšanas darbiem paredzētais termiņš pagarinās kopējo 

noteikto līguma izpildes termiņu.   

 

Iepirkumu komisijas atbilde: 

1. Pasūtītāja Iepirkuma dokumentācijas Pielikumu Nr.1  4.2. punktu definējis sekojoši: 
 

“4.2. Darbu izpildes grafiks: 

Apliecinām, ka darbi tiks izpildīti sekojošos termiņos: 

1. Būvprojekta izstrāde ____ mēneši pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas1; 

2. Būvdarbi 14 mēneši pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.2” 

 
 
 

                                           
1 Pretendenta noteikts termiņš ar aprēķinu, ka kopējais Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 14 mēneši no Iepirkuma 

līguma noslēgšanas dienas (Skat 1.7.8.punktu). 

 
2 Skatīt Nolikuma 1.7.8.punktu. 
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Iepirkuma līgums (Nolikuma pielikums nr.14) paredz pretendentam veikt divus secīgus 
darbus – būvprojekta izstrādi un tai sekojošus būvniecības darbus. Pretendentam, 
sagatavojot piedāvājumu,  Nolikuma pielikumā nr.1 “Pieteikums” 4.1.punktā jānorāda 
būvprojekta izstrādes termiņš, ievērojot nosacījumu, ka būvdarbi ir pabeigti 14 mēnešu 
laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas, kas attiecīgi ir arī norādīts šī pielikuma 
4.2.punktā, Nolikuma 1.7..8 punktā un iepirkuma līguma 6.1.3.punktā.  
 

 
 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  /paraksts/*   I.Īstenais 

  
 


