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Par atklātu konkursu  
„LU MII ēkas piebūves pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvniecība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU MII 2017/05) 
 
Rīgā,                                                                                                           2018.gada 10.janvārī 
 
Papildu informācija Nr. 2 Ar šo Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Iepirkuma komisija 
sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par augstākminētā atklātā konkursa 
nolikumu: 
 

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikuma A - tehniskās specifikācijas 5. punkta 
prasībām:  "Izstrādājot ēkas piebūves pārbūves pilna būvprojekta (BP) 2 (divas) kārtas, 
jāņem vērā jau iepriekš izstrādātais un Rīgas pilsētas būvvaldē un Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijā akceptētais būvprojekts minimālā sastāvā “Ēkas 
pārbūve, Raiņa bulvārī 29, Rīgā”. Izstrādātais BP nedrīkst būt pretrunā ar 
akceptēto būvprojektu minimālā sastāvā."  
Bez izstrādāta projekta arhitekta likumiskas atļaujas izmantot akceptēto projektu talākai 
izstrādei var rasties situācija par projekta autortiesību pārkāpumu. Vai pasūtītājs 
nodrošinās akceptēta projekta talāko likumisko izmantošanu? 

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:  Būvprojekta minimālajā sastāvā (MBP) likumisku izmantošanu būvprojekta tālākā izstrādē 
Pasūtītājs ir nodrošinājis saskaņā ar MBP izstrādātāju noslēgto līgumu, kurā noteikts, ka 
LU MII ir tiesības izmantot akceptēto MBP tālākai būvprojekta izstrādei ēkas pārbūves 
vajadzībām. 

 
2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Kādā veidā tiks veikts atbildības sadalījums starp akceptētā un jaunā projekta 

izstrādātājiem? 
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:  Atbildība par iepirkuma LU MII 2017/05 rezultātā noslēgta līguma ietvaros izstrādājamā 

būvprojekta atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem pilnībā gulstas uz šī jaunā 
būvprojekta izstrādātāju. 

 
3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Lūgums nodrošināt iespēju iepazīties ar projekta risinājumiem elektroniskā veidā, ka arī 

saņemt izsniegto būvatļauju un esošus tehniskus noteikumus (ja tādi pastāvēja) un citu 
pieejamu projekta izstrādei būtisko informāciju. 
Augstāk norādītas informācijas pieprasījums ir nepieciešams lai varētu pilnībā izprast 
pasūtījuma būtību, darbu apjomus un tālākas projektēšanas darbietilpību, nodrošinot 
vienādu saprašanu starp visiem potenciāliem piegādātājiem. 

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:  Ar Pasūtītāja rīcībā esošo papildu dokumentāciju (MBP, būvatļauju, tehniskajiem 
noteikumiem) ieinteresētās personas var iepazīties klātienē Raiņa bulvārī 29, Rīgā, iepriekš 
par vēlamo laiku vienojoties ar iepirkuma nolikuma 1.5.2. punktā norādīto kontaktpersonu. 
MBP elektroniskā formā būs pieejama iepirkuma uzvarētājam pēc iepirkuma līguma 
noslēgšanas. 

 
Ar cieņu, 
LU MII Iepirkuma komisijas vārdā –  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                           R.Kučinska 
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Sagatavoja:M.Kaškins, 67211241, iepirkumi@lumii.lv 


