2014.gada 27. martā

Nr. 2

Par skaidrojumu sniegšanu atklātā konkursā SalSil 2014/1 KF
(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041)
Pamatojoties uz 2014. gada 25. marta ieinteresētā piegādātāja jautājumiem sakarā ar izsludināto atklāto
konkursu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”, sniedzam sekojošu skaidrojumu:
jautājums
Par darbu veikšanas projektu.
Atbilstoši
Nolikuma
8.1.1.3.punktam
pretendentiem tehniskajā piedāvājumā ir
jāiesniedz darbu veikšanas projekts. Vēršam
Pasūtītāja uzmanību uz to, ka saskaņā ar
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa
noteikumi
Nr.
112
„Vispārīgie
būvnoteikumi” 135.punktu Darbu veikšanas
projektu,
pamatojoties
uz
akceptētu
būvprojektu, izstrādā galvenais būvuzņēmējs,
bet atsevišķiem un specialiem darbu veidiem
- darbuzņēmēji. Tas nozīmē, ka darbu
veikšanas projektu izstrādā tikai tas
pretendents, kuram ir piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, līdz ar to nav
pamata prasībai, lai visi pretendenti
iepirkuma procedūras laikā izstrādā un
piedāvājumā iesniedz šādu dokumentu.
Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam veikt
grozījumus Nolikumā, izslēdzot no tā
Nolikuma 8.1.1.3.punktu.

Par siltumtrases padeves pārtraukumu
būvdarbu veikšanai.
Saskaņā
ar
Nolikuma
10.9.punktu
siltumtrases padeves pārtraukums būvdarbu
veikšanai laiks ir noteikts kā viens no
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
vērtēšanas kritērijiem. Tomēr izvērtējot šajā
kritērijā piešķiramo punktu skaitu secināms,
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Skaidrojums
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav norādījis
pretendenta piedāvājumā iesniedzamā darbu veikšanas
projekta apjomu, sastāvu un detalizācijas pakāpi. Tomēr
ņemot vērā spēkā esošo likumdošanu un ieinteresētajiem
piegādātājiem pieejamo iepirkuma dokumentāciju, tai
skaitā tehniskos projektus, fotofiksācijas, iespējas darbu
veikšanas vietu un apstākļus novērtēt dabā,
ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespējas sagatavot darbu
veikšanas projektu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
ieskatā, tai skaitā ņemot vērā būvniecības praksi, bez
darbu veikšanas projekta ieinteresētais piegādātājs nevar
izstrādāt un piedāvāt objektīvu un pamatotu darbu izpildes
termiņu, laiku siltumtrases padeves pārtraukumam
būvdarbu veikšanai, un finanšu piedāvājumu. Iepirkumu
vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem nosaka
prasības Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vērtēt
pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu, lai izslēgtu
nepamatoti lētu finanšu piedāvājumu pieņemšanu. Tādi
darbu veikšanas projekta elementi un sastāvdaļas kā –
būvdarbu metodes, materiālu ražošanas un piegādes
procesi, tehniskie risinājumi, darbu veikšanas vietas
organizācija u.c., dod Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam iespēju izvērtēt pretendenta iesniegtā finanšu
piedāvājuma pamatotību un konstatēt pazīmes tam, ka
iesniegtais finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts.
Pretendentiem ir tiesības savā piedāvājumā norādīt
apstākļus un faktus, kas liedz iesniegt vai uzradīt to vai
citu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasīto
dokumentu vai informāciju. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs nenoraidīs pretendentu vai tā piedāvājumu, ja to
neatbilstība Nolikuma prasībām ir nebūtiska un neietekmē
piedāvājumu vērtēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs neveiks grozījumus Nolikumā, neizslēgs no tā
Nolikuma 8.1.1.3.punktu.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams
noteikt minimāli iespējamu laiku siltumtrases padeves
pārtraukumam, jo šis laiks, kādu katrs pretendents
piedāvās, ir atkarīgs no pretendenta iespējām. Norādot
Nolikumā minimāli iespējamu laiku siltumtrases padeves
pārtraukumam būvdarbu veikšanai, neizslēgs iespēju, ka
kāds pretendents norādīs minimāli iespējamo laiku bez
objektīva pamata. Iepirkuma līguma (Nolikuma pielikums

ka Nolikumā ir noteikts maksimāli lielākais
pieļaujamais
siltumtrases
padeves
pārtraukums būvdarbu veikšanai, bet nav
noteikts minimāli iespējamais laiks. Būtiski,
ka visi pretendenti piedāvājumos norāda
tehniski iespējamu un faktiski realizējamu
laiku siltumtrases padeves pārtraukumam.
Tādēļ Pasūtītājam, lai nodrošinātu, ka visi
pretendenti piedāvā objektīvi iespējamu laiku
siltumtrases padeves pārtraukumam un
izslēgtu risku, ka kāds pretendents, lai iegūtu
maksimāli augstāko punktu skaitu šajā
kritērijā, norādot īsu, bet faktiski neizpildāmu
laiku, būtu Nolikumā jānosaka minimāli
iespējamais laiks siltumtrases padeves
pārtraukumam būvdarbu veikšanai. Ievērojot
iepriekš norādīto, lūdzam veikt grozījumus
Nolikumā, papildinot tos ar nosacījumu par
minimālo laiku siltumtrases
padeves
pārtraukumam būvdarbu veikšanai.
Par nolikuma 10.9.2.punkta prasību.
Vai siltumtrases padeves pārtraukuma
būvdarbu veikšanas vērtēšanas sistēma
(norādītā formula) ir sastādīta pareizi?

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
Attīstības un ražošanas direktors
Kont. tālr. 29480259
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Nr. 13) 9.4.punktā noteiktas sankcijas par siltumtrases
padeves pārtraukuma termiņa neievērošanu. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs neveiks grozījumus Nolikumā,
nepapildinās tos ar nosacījumu par minimālo laiku
siltumtrases padeves pārtraukumam būvdarbu veikšanai.

Siltumtrases padeves pārtraukuma būvdarbu veikšanas
vērtēšanas sistēma (norādītā formula) ir sastādīta pareizi.

I. Ojers

