Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1) Lūgums skaidrot nolikuma prasību:
3.3.2. Pretendents var nodrošināt iepirkuma
līguma realizācijā atbildīgo būvdarbu
vadītāju, kam vienlaikus j ā a t b i l s t š ā d ā m
prasībām, piesaistīšanu:
a) ir ieguvis sertifikātu atbilstoši LR (vai
Pretendenta valstī) normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, ceļu būvdarbu vadīšanā,
kuram jābūt spēkā esošam visā iepirkuma
līguma darbības laikā;
b) ir ieguvis sertifikātu atbilstoši LR (vai
Pretendenta valstī) normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, elektroietaišu izbūves
darbu vadīšanā, kuram jābūt spēkā esošam
visā iepirkuma līguma darbības laikā;
Jāpiedāvā vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju
kuram ir abi sertifikāti, vai ir divi būvdarbu
vadītāji, kuri katrs ir sertificēts savā nozarē?

1) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
Pasūtītājs ir noteicis minimālo spēju līmeni
kvalitatīvai līguma izpildei, nosakot
iesniedzamos dokumentus
tehnisko un
profesionālo spēju apliecināšanai. Dokumenti
vienlaicīgi norāda uz pretendentam izvirzīto
prasību izpildes nodrošināšanu, lai
Pasūtītājam nerastos šaubas par pretendenta
spēju, iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas gadījumā, sekmīgi realizēt
līgumu. Konkursa Nolikuma 3.3.2. punkts
nosaka prasības sertificēta
personāla
nodrošināšanai, nevis to skaitu. Pretendents
līguma izpildei drīkst piedāvāt gan vienu
konkursa nolikuma prasībām atbilstošu
speciālistu, gan divus atsevišķus speciālistus,
kur katram speciālistam ir savas jomas
sertifikāti - vienam sertifikāts ceļu būvdarbu
vadīšanā, otram sertifikāts elektroietaišu
izbūves darbu vadīšanā.

2) Lūgums skaidrot nolikuma prasību:
2.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā
līdz īsākam no šādiem termiņiem:
2.3.1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas
brīdim;
2.3.2. līdz Nolikumā noteiktā piedāvājuma
derīguma termiņa beigām, vai jebkuram
piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam,
kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents
un galvotājs.
2.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un tā
devējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā jāizmaksā
Pasūtītājam Nolikumā noteiktā piedāvājuma
nodrošinājuma summa vai Pasūtītājs ietur
pretendenta iemaksāto piedāvājuma
nodrošinājuma summu, ja Pretendents atsauc
savu piedāvājumu laikā, k a m ē r i r s p ē k ā
piedāvājuma nodrošinājums,
vai,
ja
Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu
Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.5. Piedāvājumu, par kuru nav iesniegts un
saņemts a t b i l s t o š s
piedāvājuma
nodrošinājums, Pasūtītājs noraidīs.

2) Pamatojoties uz to, ka Publisko iepirkumu
likums, saskaņā ar 12.07.2012. likumu Nr.109
“Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”,
nenosaka piedāvājuma derīgumu termiņu,
piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā
līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
Pasūtītājs konkrētu piedāvājuma derīguma
termiņu nevar noteikt, jo līgums tiks slēgts
tikai projekta finansējuma saņemšanas
gadījumā.

Lūgums precizēt piedāvājuma derīguma termiņu
atbilstoši Nolikuma 2.3.2. punkta prasībai, jo
Nolikumā tas ir prasīts bet nav noteikts.
3) Par Pretendenta kvalifikācijas prasībām,
punkts 3.4.1.: vai par konkursa prasībām
atbilstošu tiks uzskatīta Pretendenta
pieredze laukumu izbūvē ar cieto segumu, ar
n o liku mā min ē t o līgumdarbu finansiālo
izmaksu, kas izpildīts kā līguma darbu
sastāvdaļa?

3) MK 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633
“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kas stājās
spēkā 25.10.2014. nosaka Valsts autoceļu
(turpmāk-valsts autoceļi), pašvaldību ceļu,
ielu, māju ceļu (turpmāk-ceļi un ielas) un
komersantu ceļu būvniecības procesa kārtību,
būvniecībā iesaistītās institūcijas un atbildīgos
speciālistus.
Būvprojektā par Ozolu ielas pārbūvi Kocēnos,

būvei ir piešķirts būves klasifikācijas kods
21120101 un tas atbilst MK 22.decembra
noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju
klasifikāciju" 133. punktam- pie minētā koda
būves nosaukums ir ielas, ceļi un laukumi ar
cieto segumu un skaidrojumā rakstīts ielas,
ceļi un laukumi ar dzelzsbetona, betona,
asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto
segumu, tai skaitā laukumi, kas paredzēti
ražošanas un transporta vajadzībām,
izņemot valsts autoceļus, 1. un 2. šķiras
autoceļus. Tātad, kvalifikācijas prasībām
atbilstošs būs arī laukums, kura būvdarbu
līguma summa ir bijusi vismaz 300 000 EUR.

