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Iepirkuma procedūra
“Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un
“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē””
(ID Nr.: RUPE-02/2018)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
Alūksnē
2018. gada 19. aprīlī
Ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi un pasūtītājs sniedz atbildes uz tiem:
1. Jautājums: atkārtoti lūdzam Pasūtītāju veikt izmaiņas Konkursa nolikuma C
pielikuma - „Iepirkuma līguma projekts” pielikumā – Līguma izpildes
garantija. Nolikuma C pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.pielikumā ir
noteikts, ka Līguma izpildes garantijai ir jābūt spēkā 70 dienas pēc Defektu
paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. Savukārt no iepirkuma līguma
izriet, ka Defektu paziņošanas periods attiecas uz objekta garantijas termiņu.
Tādejādi sanāk, ka Defektu paziņošanas periodā darbojas pēc būtības divas
garantijas: līguma izpildes garantija un garantijas termiņa garantija.
Vēlamies norādīt, ka minētais ir pretrunā ar Līguma 5.4.punktu, kur skaidri un
nepārprotami noteikts, ka Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes
garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanai.
Papildus tam arī pēc būtības nav iespējams, ka vienlaikus tiek prasītas
līguma izpildes un garantijas termiņa garantijas, kas nepamatoti ierobežo
pretendentu tiesības un iespējas.
Lūdzam veikt izmaiņas Konkursa nolikuma C pielikuma - „Iepirkuma
līguma projekts” pielikumā – Līguma izpildes garantija – attiecībā uz tās
termiņu.
Atbilde: nolikuma C pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” pielikumā
Līguma izpildes garantijas 4. pielikuma veidnes atsaucē Nr.9 ir radusies
redakcionāla kļūda un pareizi ir jābūt “Datums 70 dienas pēc paredzētā Darba
izpildes laika.”.

2. Jautājums: saskaņā ar Pasūtītāja veiktajiem grozījumiem no 13.04.2018.
iepirkuma procedūras nolikuma 9.1.3. punkts tiek papildināts ar e) apakšpunktu
ar darba aizsardzības koordinatoru, taču darba aizsardzības koordinatoram
noteiktās prasības nav noteiktas atbilstoši MK noteikumu Nr.92 “Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktam. Lūdzam grozīt
iepirkuma procedūras nolikuma punktu atbilstoši MK noteikumu redakcijai.
Atbilde: par atbilstošiem nolikuma prasībām tiks atzīti arī MK noteikumu
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punktā prasībām
atbilstoši darba aizsardzības koordinatori.
3. Jautājums: lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka atbilstoši veiktajiem grozījumiem
no 13.04.2018., pretendents būs izpildījis prasības, ja atbilstoši nolikuma
10.2.4. punktam iesniegs pasūtītāju atsauksmes un aktus par objektu
pieņemšanu ekspluatācijā, lai apliecinātu pretendenta pieredzi? Vienlaikus
lūdzam apstiprināt, ka būvatļaujas kopijas iesniegšana ir pretendenta brīva
izvēle, un to neiesniegšana netiks uzskatīta par pretendenta noraidīšanas
iemeslu?
Atbilde: apstiprinām, ka atbilstoši 10.2.4. punktam Pretendents iesniedzot
pasūtītāja atsauksmes un aktus par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,
apstiprinās Pretendenta pieredzi. Apstiprinām, ka būvatļaujas kopijas
iesniegšana ir Pretendenta brīva izvēle un to neiesniegšana netiks uzskatīta par
pretendenta noraidīšanas iemeslu.
4. Jautājums: vēlējāmies precizēt, vai Pasūtītājs, izdarot grozījumus iepirkuma
procedūras nolikumā, ir ievērojis/ievērtējis 08.05.2017. Iepirkumu vadlīnijas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.9.3. punktā noteikto: “Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus Iepirkuma procedūras
dokumentos, izņemot gadījumu, kad grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu
piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli
iepirkumā.” ?
Atbilde: skaidrojam, ka iepirkuma nolikumā veiktie grozījumi ir veikti,
ievērojot Centrālās finanšu līgumu aģentūras ieteikumus un pretendentu
jautājumos norādīto. Grozījumi būtiski nemaina uz pretendentiem attiecināmās
kvalifikācijas prasības un paredzamo darbu apjomus, līdz ar to uzskatāms, ka
grozījumi veikti ievērojot 08.05.2017. Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem 6.9.3. punktā noteikto.”

