Līvānos
06.11.2018
Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.
Sarakste Nr. 1.
Iepirkumā "Papildus būvniecības darbu veikšana projektam- Līvānu
ūdenssaimniecības attīstības III kārta" ID Nr. LIP-2018/6
Jautājums Nr.1.
Vai pareizi saprotam, nolikuma 10.3.1.2.punkta prasības norādītos pieredzes
rādītājus, proti, tīkli 15 km apjomā un seguma atjaunošana 1000 m2 apjomā,
pretendents var apliecināt un pierādīt, summējot savus pieredzes objektu rādītājus, un
šo objektu skaits ir 2 (divi) objekti un vairāk objekti, piemēram, (trīs) objektu
pieredzes rādītāju summēšana?
Atbilde Nr. 1
Jā, pretendents ir pareizi sapratis 10.3.1.2.punkta prasības.
Jautājums Nr.2.
Lūdzam pasūtītāju skaidrot nolikuma 10.4.4.punkta paskaidrojuma ar numuru 3
(nolikuma 12.lapa pdf formātā) tās pasvītrojuma daļa, proti, mums nav skaidrs
formulējums - prasību nevar izpildīt, jo minetas personas neuzņemas finansiālu
atbildību par līgumu.
Atbilde Nr. 2
Pilns skaidrojums nolikumāPrasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās,
palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai
Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par
līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā
nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē.

Pretendents atbilstoši nolikuma 10.4.4.punktā noteiktajam Būvniecībai var piesaistīt
apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras
iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija
atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi 3.
Tas nozīmē, ka, ja pretendents vēlas balstīties, piemēram, uz apakšuzņēmēja finanšu
apgrozījumu, tam ir jāiesniedz pierādījumus, tam, ka apakšuzņēmējs uzņemsies
solidāru atbildību par līguma ieviešanu. To var pierādīt, piemēram veidojot personu
apvienību.

Minētā

prasība ir atbilstoša Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām –
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Parkapumi_pirmsparbaudes_M_lapai_03_2016_0.pdf.
Jautājums Nr.3.
Lūdzam atsūtīt saiti, kur iepirkuma procedūras dokumenti ir atrodami EIS sistēmā?
Atbilde Nr. 3.
Atbilstoši nolikuma punkta nr. 4.4. noteiktajam: Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz
Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017 izstrādātajām Iepirkumu vadlīnijām
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Paskaidrojam, ka minētās vadlīnijas neparedz
iepirkumu izsludināšanu EIS sistēmā. Tāpēc to tur nav.
Jautājums Nr.4.
Vai pasūtītājs pieņems piedāvājuma nodrošinājumu, kuru izsniegusi apdrošināšanas
sabiedrība un kurš ir parakstīts ar elektronisko parakstu un ierakstīts datu nesējā, un
iesniegts kopā ar piedāvājumu?
Atbilde Nr. 4.
Jā, pieņems.
Papildus vēršam uzmanību uz nolikuma punktu nr. 8.1.1. Ja Pretendents iesniedz
piedāvājuma nodrošinājumu, kuru izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, tad tas kopā
ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz arī maksājuma apliecinošu dokumentu
(kopiju) vai dokumentu (kopiju), kurš apliecina, ka apdrošināšanas polise ir
apmaksāta un ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

