Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
Iepirkuma nolikuma 8.1.3. apakšpunkts paredz: Pretendenta piedāvātajam
būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un tiltu būvdarbu
vadīšanā.
Savukārt Iepirkuma nolikuma 8.3.2.1. apakšpunkts paredz to, ka Pretendentam
jānodrošina šāds galvenais speciālists: būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu)
gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. gadā un 2017. gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) ielu/ceļu ar grants vai
asfaltbetona segumu pārbūves/jaunbūves darbu veikšanā un ir pieredze vismaz 1
(viena) tilta atjaunošanā/pārbūvē/ būvniecībā, kuri ir pabeigti un to apliecina darbu
pieņemšanas – nodošanas akts vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Katra
līguma ietvaros ir izbūvēta/pārbūvēta iela/ceļš ar asfaltbetona vai grants segumu
vismaz 10000 m2 apjomā.
Proti, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 8.1.3. un 8.3.2.1. apakšpunkta
formulējumam būvdarbu vadītājs ir viens speciālists, kuram ir abi sertifikāti: gan ceļu
būvdarbu vadīšanā, gan tiltu būvdarbu vadīšanā.
Uzskatām, ka šādas prasības (nepieļaujot divu speciālistu: viens - ceļu būvdarbu
vadīšanā un otrs -tiltu būvdarbu vadīšanā) nepamatoti sašaurina iespējamo
pretendentu loku, kas savukārt rada nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus, un ir
pretrunā ne tikai ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 2. panta otrajā
punktā nostiprināto Likuma mērķi nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, bet arī pārkāpj Ministru kabineta 2014. gada
19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.
500) 95. un 96. punktu un ir pretrunā ar Noteikumu Nr.500 2.3. punktu.
Noteikumu Nr.500 2.3. punktā sniegts termina “būvdarbu vadītājs” skaidrojums:
būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo
būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši
būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un
būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas
Saskaņā ar Noteikumu Nr.500 95. punktu: Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā
būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs. Atsevišķos būvdarbus uz
līguma pamata var veikt atsevišķu būvdarbu veicējs, kurš ieceļ būvdarbu vadītāju
konkrētu būvdarbu veikšanai. Būvdarbu vadītājs nodrošina konkrētā darba kvalitāti
atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos
aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Galvenais būvdarbu
veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu būvdarbu izpildi kopumā.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.500 96. punktu: Atbildīgie būvdarbu vadītāji paraksta
saistību rakstu (7. pielikums). Saistību rakstu iesniedz būvvaldē.
Atbilstoši Noteikumu Nr.500 95. un 96. punktam ir secināms, ka:
1) būvobjektā ir viens atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuru ieceļ galvenais
būvdarbu veicējs, un
2) būvobjektā bez galvenā būvdarbu veicēja atsevišķus būvdarbus var veikt
atsevišķs būvdarbu veicējs, kurš konkrētu būvdarbu veikšanai ieceļ savu
būvdarbu vadītāju, un
3) būvobjektā iecelto būvdarbu vadītāju atbildība ir savstarpēji nodalīta.
Proti, uz normatīvā akta pamata (Noteikumi Nr.500) būvobjektā var būt viens
vai vairāki būvdarbu vadītāji.
Saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju Iepirkuma priekšmets ietver 2 (divu)
objektu būvdarbus: 1) Lubānas novada pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki –
Dambīši posma pārbūvi un 2) tilta pār Liedi pārbūvi. Šādu darbu vadīšanu Noteikumu
Nr.500 kontekstā var veikt viens sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs vai arī divi
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speciālisti - atbildīgais būvdarbu vadītājs un atsevišķu būvdarbu vadītājs gadījumā, ja
galvenais būvdarbu veicējs atsevišķos būvdarbus uz līguma pamata nodot veikt
atsevišķam būvdarbu veicējam, piemēram, apakšuzņēmējam (darbu daļas nodošanu
apakšuzņēmējam atļauj gan Likums, gan arī Iepirkuma nolikuma noteikumi).
Sekojoši, Iepirkuma nolikuma 8.1.3. un 8.3.2.1. apakšpunktu formulējumam
prasībās attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām ir jābūt
tādām, kas pieļauj Pretendentam piedāvājuma iekļaut:
1) vienu būvdarbu vadītāju, kuram ir sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un tiltu
būvdarbu vadīšanā vai
2) divus būvdarbu vadītājus, no kuriem vienam speciālistam ir sertifikāts ceļu
būvdarbu vadīšanā un otram speciālistam ir sertifikāts tiltu būvdarbu
vadīšanā.
Vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē publicēta informācija
un skaidrojumi par Būvspeciālistiem, tajā skaitā, Par būvdarbu vadītāju (skat.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/buv
specialisti/ , kurā Ekonomikas ministrija skaidro sekojošo:
Saskaņā ar Ministru
kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 95. punktu
būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais
būvdarbu veicējs. Atsevišķos būvdarbus uz līguma pamata var veikt atsevišķu būvdarbu
veicējs, kurš ieceļ būvdarbu vadītāju konkrētu būvdarbu veikšanai. Būvdarbu vadītājs
nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērojot citus
būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai
noteiktās tehnoloģijas. Ievērojot šo noteikumu 96. punktu, atbildīgie būvdarbu vadītāji
paraksta saistību rakstu, kuru iesniedz būvvaldē. Tā pienākumi un tiesības ir noteikti šo
noteikumu 100. un 101. punktā.
Papildus tam norādām, ka saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 95. un 96. punktu
būvobjektā galvenais būvdarbu veicējs var nozīmēt vairākus atbildīgos būvdarbu
vadītājus, un savas kompetences ietvaros sniedz šādu viedokli. Šo noteikumu IX.nodaļa
nosaka galvenā būvdarbu veicēja pienākumus, kur viens no pienākumiem ir nozīmēt
atbildīgo būvdarbu vadītāju. Saskaņā ar šo noteikumu 95.punktu būvdarbus veic
galvenā būvdarbu veicēja nozīmēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un atsevišķu būvdarbu
veicēju nozīmētu būvdarbu vadītāju vadībā un šādā gadījumā saistību rakstus ir
jāsniedz visiem būvobjektā nozīmētiem būvdarbu vadītājiem. Vispārīgais regulējums
paredz, ka konkrētā objektā tiek nozīmēts atbildīgais būvdarbu vadītājs, taču
gadījumos, kad realizējami ir vairāki objekti un atbildību ir iespējams nodalīt
galvenajam būvdarbu veicējam ir tiesības nozīmēt būvobjektā vairākus atbildīgos
būvdarbu vadītājus. Objektiem, kuri būs katra atbildīgā būvdarbu vadītāja atbildībā ir
jābūt atzīmētiem saistību rakstos, kā arī attiecīgā informācija par būvdarbos
nozīmētiem atbildīgiem būvdarbu vadītājiem un citiem būvdarbu vadītājiem ir jānorāda
būvdarbu žurnālā. Regulējums ir vērsts uz to, lai būvobjektā būtu nozīmēts atbildīgais
būvdarbu vadītājs, kas atbild par būvobjektu. Gadījumos, kad būvobjektā nozīmēti
vairāki galvenie būvdarbu vadītāji, atbildībai ir jābūt savstarpēji nodalītai.
Ņemot vērā iepriekš minēto:
1) uzskatām, ka Lubānas novada pašvaldības Iepirkuma ((ID. NR.
LNP2017/3/ELFLA) nolikuma 8.1.3. un 8.3.2.1. apakšpunktos veicami
grozījumi, izsakot šos punktus tādā redakcijā, kas pieļauj Pretendentam
nodrošināt vienu būvdarbu vadītāju, kuram ir sertifikāts ceļu būvdarbu
vadīšanā un tiltu būvdarbu vadīšanā vai arī divus būvdarbu vadītājus, no
kuriem vienam speciālistam ir sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un otram
speciālistam ir sertifikāts tiltu būvdarbu vadīšanā, un
2) lūdzam Lubānas novada pašvaldību veikt atbilstošus grozījumus
Iepirkuma nolikuma 8.1.3. un 8.3.2.1. apakšpunktos ar mērķi nodrošināts
Likuma 2.panta otrā punkta un Noteikumu Nr.500 95. un 96. punkta prasību
ievērošanu.
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ATBILDE
Iepirkuma nolikuma 8.1.3. un 8.3.2.1. apakšpunkts neparedz, ka Pretendentam
jāpiedāvā viens būvdarbu vadītājs.
Pretendents var piedāvāt:
1)
vienu būvdarbu vadītāju ar pieredzi ceļu būvdarbu vadīšanā un tiltu
būvdarbu vadīšanā, kuram ir nolikumā prasītā pieredze, vai arī
2)
vienu būvdarbu vadītāju ceļu būvdarbu vadīšanā, savukārt otru būvdarbu
vadītāju tiltu būvdarbu vadīšanā, un katram no šiem speciālistiem ir atbilstoša nolikumā
prasītā pieredzi tā pārstāvētajā (sertificētajā) jomā.
Līdz ar to netiek ierobežota Pretendenta rīcība atbilstoši Ministru kabineta 2014.
gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 95. un 96. punktu
prasībām.
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