
   
 

   
 

Pielikums  

08.09.2021. apspriedes ar piegādātājiem kopsavilkumam 

 

 
ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM  

par plānoto iepirkuma procedūru 
 

„RAIL BALTICA PAMATTRASES BŪVDARBI LATVIJĀ” 
 

 Piegādātāja jautājums 

  

Atbilde  

1. Mēs saprotam, ka jūs uzsāksiet 

energoapgādes (ENE) un signalizācijas 

(CCS) iepirkumu 2022.gadā, pareizi? 

Būs divi atsevišķi apvienotie projektēšanas 

un būvniecības iepirkumi – viens ENE 

sistēmām un otrs CCS sistēmām. 

Plānots, ka ENE iepirkumu RB Rail AS 

uzsāks 2021.gada beigās. 

Plānots, ka CCS iepirkumu RB Rail AS 

uzsāks 2022.gada vasarā. 

2. Vai tas nozīmē, ka inženiertehniskie darbi 

tiks uzsākti pirms detalizēto tehnisko 

risinājumu galīgā apstiprinājuma un pirms 

zemes atsavināšanas?  

Kā tiks pārvaldītas izmaiņas un 

modifikācijas? 

Būvdarbu konkursu ir plānots noslēgt pirms 

detalizēto tehnisko būvprojektu pabeigšanas 

visos būvniecības posmos. 

Detalizētā tehniskā būvprojekta, zemes 

atsavināšanas kavējumu un finansējums 

pieejamības riskus pārvaldīs pasūtītājs. 

Būvniecības līgumā tiks iekļauts 

kompensācijas mehānisms, ja būvprojekts, 

zeme un finansējums nebūs pieejami un 

darbus nevarēs uzsākt. 

Plānots, ka saskaņota būvdarbu veikšanas 

līguma summa tiks novirzīta uz būvdarbu 

posmu, par kuru pasūtītājam būs pārliecība 

par būvprojekta, zemes un finansējuma 

pieejamību. No pasūtītāja saskaņotajos 

būvdarbu posmos nepastāvēs risks, ka 

uzņēmējam būs jāaptur darbi minēto iemeslu 

dēļ (zeme, projekts, finansējums). 

3. Kā plānots risināt līguma izpildes laika 

grafika pārvaldību un kompensēt 

uzņēmēja netiešās izmaksas, ja pastāv 

zemes bīstamība? 

Kompensācijas mehānisms būvdarbu 

apturēšanas gadījumā pasūtītāja pārvaldīto 

iemeslu dēļ tiks novērtēts un noteikts FIDIC 

līguma speciālajos noteikumos. 

4. Vai varat, lūdzu, precizēt atlīdzības 

mehānismu ECI (agrīnās uzņēmēja 

iesaistes) posmā? 

Plānots sagatavot un iepirkuma 

dokumentācijā iekļaut nodevumu sarakstu, 

ko uzņēmējs iesniedz ECI posmā. Darbus 

ECI posmā apstiprina FIDIC inženieris un 

atlīdzina pasūtītājs. 
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5. Daži projekti pasaulē nav labākie piemēri 

izmaksu/ieguvumu uzrādīšanai, kad gala 

klients piegādā galvenos būvmateriālus 

(atbilstība konstruktīvajām prasībām, 

iepirkumu kavēšanās, loģistikas 

problēmas utt...). Vai ir apsvērta iespēja, 

ka uzņēmējs sagādā šos (sliežu ceļu) 

komponentus kā daļu no būvdarbu 

tvēruma? 

Ir pieņemts globāls lēmums nodrošināt 

konsolidētu būvmateriālu iepirkumu Rail 

Baltica globālajam projektam. 

Visus riskus saistībā ar konsolidēto 

iepirkumu pārvaldīs attiecīgais pasūtītājs, un 

tas tiks īstenots būvniecības posmā saskaņā ar 

FIDIC līguma nosacījumiem. 

Pašlaik tiek vērtēts, vai apskatītajā 

būvniecības iepirkuma tāmju sarakstā iekļaut 

arī pieprasījumu par konsolidētu materiālu 

cenu piedāvājumu no būvnieku puses, lai 

samazinātu pretenziju ietekmi no 

būvuzņēmēja, ja pasūtītājs nepiegādās kādus 

no konsolidētajiem materiāliem. 

6. Vai signalizācija (CSS) un energoapgādes 

(ENE) tiks iepirkta atsevišķās paketēs? 

Vai viens līgums aptvers visas 3 valstis 

vai būs viens līgums katrā valstī? 

CSS un ENE sistēmas tiks iepirktas atsevišķi. 

Kā vēlamais tiek izskatīts viens kopējs 

projektēšanas un būvniecības līgums katrai 

sistēmai visās trīs Baltijas valstīs.  

Plānots ir divu posmu iepirkums CSS un 

ENE sistēmu projektēšanai un būvniecībai 

(kvalifikācija un piedāvājumu iesniegšana). 

Aktuālākajai informācijai par iepirkumiem 

lūdzam sekot Rail Baltica globālā projekta 

mājas lapā https://www.railbaltica.org/. 

7. Tas pats jautājums par pamattrases 

būvuzraudzību, vai būs viens iepirkums 

Latvijā vai tas tiks sadalīts lotēs? 

CSS un ENE sistēmu uzraudzības darbiem 

tiks organizēts atsevišķs iepirkums. ENE jau 

ir pabeigts iepirkums Inženiera 

pakalpojumiem, kas ir uzticēts 

kopuzņēmumam IDOM, Italferr un DB 

Engineering & Consulting. 

Pamattrases būvniecības uzraudzībai būs 

viens iepirkums, kas var tikt sadalīts lotēs, 

galīgais lēmums vēl nav pieņemts, lūdzam 

sekot līdzi EDzL publicētajai informācijai. 

Uzraudzība, kas ir noteikta Latvijas 

Būvniecības likumā tiks apvienota ar FIDIC 

Inženiera pakalpojumiem. 

8. Lai kāds arī būtu inženiertehnisko darbu 

posmu apjoms (mazs vai liels, 2 vai 10), 

ECI vispārīgi izmantos kā līgumu 

noslēgšanas veidu? 

Lēmums par galvenās līnijas būvdarbu 

sadalīšanu posmos (paketēs) vēl nav 

pieņemts, bet jau ir pieņemts lēmums, ka tas 

būs ļoti neliels posmu skaits visā valstī. 

Svarīgi norādīt, ka vienam posmam būs viens 

uzņēmējs ar uzdevumu izpildīt visus darbus 

visās būvatļaujās šajā būvniecības posmā. 

Būvdarbi tiks nodoti uzņēmējam atbilstoši 

https://www.railbaltica.org/


   
 

3 
 

būvatļauju dalījuma līgumā noteiktajā 

būvniecības posmā. 

9. Par inženiertehniskajiem darbiem – vai 

varat, lūdzu, apstiprināt, ka visi detalizētā 

projekta un montāžas rasējumi ir ārpus 

līguma tvēruma? 

Pasūtītājs nodrošinās detalizētus tehniskos 

būvprojektus, kuriem, salīdzinot ar 

būvprojektiem citās Eiropas valstīs, ir augsts 

detalizācijas līmenis. 

Uzņēmēju pienākums būs sagatavot 

„izpildrasējumus” un „montāžas rasējumus”, 

lai pabeigtu būvdarbus labā un drošā veidā. 

10. Mēs vēlētos zināt, kuros konkursos 

vērtība varētu pārsniegt 150 miljonus eiro. 

Galvenās līnijas būvdarbus ir plānots sadalīt 

nelielā posmu skaitā, un katra posma budžets 

ievērojami pārsniegs nosaukto skaitli. 

11. Vai ENE konkursā ietilps arī 

priekškvalifikācijas fāze? 

Skatīt atbildi uz 6. jautājumu. 

12. Vai kopā ar detalizētu tehnisko projektu 

jūs būvuzņēmējiem nodrošināsiet arī 3D 

modeļus (saskaņā ar BIM pieeju), kādā 

formātā?  

BIM 3D modeļi tiks izsniegti uzņēmējam. 

Sagaidāms, ka uz iepirkuma otro posmu būs 

pabeigta būvprojektēšanas skiču projekta 

stadija un tā iekļaus BIM modeļus LOD 300 

formātā. Būvniecības posmā, kad tiks 

pabeigts detalizēts tehniskais projekts, tajā 

būs iekļauti BIM modeļi LOD 450 formātā. 

13. Vai būvatļaujās ir iekļauti arī būvlaukumi 

/ loģistikas objekti? 

Pasūtītāja iesniegtajā detalizētajā tehniskajā 

projektā būs iekļauts DOP (darbu 

organizācijas projekts), tajā ietilps objekta 

būvlaukuma ierīkošanas galvenie principi.  

Pirms atļaujas saņemšanas būvdarbu 

uzsākšanai būvuzņēmējam ir pienākums 

sagatavot un saskaņot DVP (darbu veikšanas 

projektu) ar detalizētu informāciju par 

būvlaukuma ierīkošanu. 

 

Ja jautājums tiek uzdots par lielajiem 

būvdarbu loģistikas punktiem, kurus izmanto 

būvdarbu veikšanai, konsolidēto materiālu 

izvietošanai utt., tad infrastruktūras apkopes 

punktu, ko izmantotu kā būvniecības bāzi, ir 

atsevišķa EDzL pārvaldīta būvprojektēšanas 

iepirkuma objekts, kas pašreiz norisinās. 

Jautājums par šo apkopes punktu 

izmantošanu par būvniecības bāzēm tiks 

atbildēts ECI posmā. 

14. ENE+CSS sistēmu iepirkums tiks 

realizēts kā apvienots projektēšanas un 

būvniecības līgums? 

Jā, skatiet arī atbildi uz 1., 6. un 7. jautājumu. 
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15. Vai RB AS ir nodoms kā daļu no ENE 

konkursa iepirkt arī galvenos 

komponentus? Vai arī šis iepirkums ir 

iekļauts kā daļa no apvienotā 

projektēšanas un būvniecības līguma? 

To joprojām analizē nolīgtais ENE inženieris 

kopuzņēmums IDOM, Italferr un DB 

Engineering & Consulting, šobrīd nav plānu 

iegādāties ENE komponentus ārpus 

apvienotā projektēšanas un būvniecības 

līguma. 

16. Vai tiek izvērtēts jebkādu 

piegādātāju/konsultantu piesaisti citā 

iepirkuma veidā, kas nav konkurss? 

EDzL ir publiska iestāde un tai ir jāievēro 

Latvijas Publisko iepirkumu likums, tāpēc 

visi EDzL iepirkumi ir publiski konkursi. 

17. Jautājums RBR: Šķiet, ka BIM prasības ir 

pārāk augstas, ņemot vērā pieejamās 

vietējās zināšanas un resursus. Vai ir kāda 

tendence tās atvieglot? 

No globālā projekta perspektīvas Rail Baltica 

ir jaunas infrastruktūras projekts ar pilnām 

iespējām sākt visu no nulles, un BIM 

izmantošana ir noteikta kā viena no projekta 

iespējām un ieguvumiem. 

18. Ņemot vērā prezentācijas slaidu par 

uzbērumu un ierakumu, vai tas nozīmē, ka 

šajā posmā projektā ir paredzēts 

11 miljonu m3 materiālu iztrūkums? Kā ir 

ar vietējo karjeru pieejamību utt.? Vai ir 

jau paredzētas jaunas atļaujas karjeru 

izstrādei? Kāda ir EDzL vai RB AS 

stratēģija šajā jautājumā? 

RB Rail AS ir sagatavojusi dažādus 

pētījumus par granulēto materiālu pieejamību 

un rezervēm un par karjeru ražošanas jaudu. 

Rezultātos uzrādīts, ka rezerves un ražošanas 

jauda ir pietiekamas. Jautājums paliek atklāts 

par loģistiku un transportēšanu, kas ir 

jāatrisina ECI un būvniecības stadijā. 

19. Cik daudz naudas jau ir ieguldīts visā Rail 

Baltica projektā? Un cik liels ieguldījums 

ir paredzēts 2021.-2022.gadā attiecīgi 

Igaunijā, Latvijā un Lietuvā? 

Pašlaik EDzL saistības par projektēšanas un 

būvniecības darbiem Latvijā pārsniedz 

700 miljonus EUR.  

Rail Baltica globālais projekts visās trīs 

Baltijas valstīs ir nodrošinājis piekļuvi ES 

finansējumam 2014.-2020./2021.gada 

finansējuma periodā par summu ~1,2 

miljards EUR apmērā būvniecības posmu 

plānošanai, projektēšanai un būvdarbu 

uzsākšanai. 

20. Vai varu pajautāt, kāds ir pareizais ceļš / 

saziņa, lai atklātu diskusiju par 

ietvarlīgumu BIM un projekta integrācijas 

atbalsta jomā? 

Lūgums skatīt detalizētu informāciju par Rail 

Baltica projekta BIM pieeju mājas lapā: 

https://www.railbaltica.org/bim-knowledge-

center/ 

21. Vai visi pamattrases iepirkumi ir plānoti 

kā apvienotie projektēšanas un 

būvniecības līgumi? 

Visi pamattrases inženiertehnisko darbu 

būvniecības līgumi būs FIDIC Sarkanās 

grāmatas līgumi, t.i., tikai būvniecībai. Jau 

sagatavotos detalizētos tehniskos projektus 

nodrošinās pasūtītājs. 

22. Noprotams, ka prasības būs atkarīgas no 

iepirkuma paketes apjoma, bet varbūt 

varat norādīt galvenās prasības attiecībā 

uz iepriekšēju pieredzi. 

Pilna prasību pakete vēl nav noteikta, 

iepirkuma komisija strādā pie šī jautājuma, 

un prasības tiks iekļautas iepirkuma 

procedūras 1.posma dokumentācijā, kuras 

https://www.railbaltica.org/bim-knowledge-center/
https://www.railbaltica.org/bim-knowledge-center/
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plānotais publicēšanas datums ir 2021.gada 

oktobris. 

Galveno prasību pamatā būs uzņēmēja 

finanšu apgrozījums saskaņā ar plānoto 

pamattrases būvniecības tvērumu un pieredze 

līdzīga mēroga dzelzceļa projektu 

būvniecībā. Būs iekļautas arī dažas īpašas 

prasības par sertifikāciju. Atsaucei lūdzam 

skatīt RIX lidostas dzelzceļa stacijas 

būvniecības iepirkuma dokumentāciju 

Elektroniskās iepirkumu sistēmas mājas lapā 

www.eis.gov.lv. 

23. Vai projekta īstenošanai Lietuvā un 

Igaunijā var gaidīt līdzīgas informatīvas 

sanāksmes? 

Par sanāksmju organizēšanu vēl nav konkrēta 

plāna, bet lūgums sekot līdzi aktuālajai 

informācijai Rail Baltica globālā projekta 

mājas lapā https://www.railbaltica.org/. 

24. Jūs sakāt, ka ECI posma laikā uzņēmējs 

būs iesaistīts detalizētā projekta 

sagatavošanā? Vai tā ir daļa no konkursa 

perioda? 

Iepirkuma procedūras uzvarētājs būs 

iesaistīts ECI fāzē, uzņēmējs netiks iesaistīts 

iepirkuma perioda laikā.  

Tā kā Latvijas būvniecības likums un 

projekta apstiprināšana ir sarežģīti, būs grūti 

uzņēmējam nodrošināt plašas iespējas jau 

apstiprinātos projektos iekļaut liela mēroga 

izmaiņas. Uzņēmējs būs iesaistīts 

būvniecības risinājumu izvērtēšanā un 

sagatavošanā, būvdarbu organizēšanā utt. 

 

http://www.eis.gov.lv/
https://www.railbaltica.org/

