Atbilde par Atklāta konkursa prasībām
(Atklāts konkurss „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas
ielām” Iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF)

1) Jautājums:
Nolikuma 3.1.8 punktā noteikts, ka pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir
sertificēts autoceļu un tiltu būvdarbu vadīšanā, un pēdējo 5 gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs, vadījis vismaz viena šim iepirkumam līdzvērtīga objekta būvdarbus.
Lūdzam atļaut piedāvāt divas dažādas personas, vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju sertificētu
autoceļu būvdarbu vadīšanā, otru būvdarbu vadītāju sertificētu tiltu būvdarbu vadīšanā, jo
uzskatām, ka šāda prasības izvirzīšana nepamatoti samazina konkurenci, jo vienai personai abu
nozaru sertifikāti ir ļoti reti sastopami.
Atbilde:
Iepirkumu komisija atļauj piedāvāt divas dažādas personas:
- vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju sertificētu autoceļu būvdarbu vadīšanā, kurš vadījis
vismaz viena šim iepirkumam līdzvērtīga objekta būvdarbus;
- vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju sertificētu tiltu būvdarbu vadīšanā, kurš vadījis
vismaz viena šim iepirkumam līdzvērtīga objekta būvdarbus.
2) Jautājums:
Nolikuma 4.3.1 punkta B apakšpunktā noteikts, ka maksimālais punktu skaits tiek piešķirts
piedāvājumam, kuram ir visīsākais būvdarbu termiņš.
Lūdzam noteikt minimālo būvdarbu izpildes termiņu, lai izslēgtu nepamatoti īsu būvdarbu
izpildes termiņu piedāvāšanu, kas var būtiski pasliktināt izbūves kvalitāti.
Atbilde:
Iepirkumu komisijā un Valkas novada domē nav tādu speciālistu, kas spētu noteikt minimālo
izpildes termiņu šāda mēroga objektam, pie kam katrai būvkompānijai ir savi resursi darbu
izpildei.
Līdz ar to Iepirkuma komisija nevar norādīt minimālo būvdarbu izpildes termiņu.
3) Jautājums:
Nolikuma 1.11.3 punktā noteikts, ka pēc būves nodošanas ekspluatācijā par izpildīto Darbu
izpildītājam tiek apmaksāti atlikušie 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit
piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un garantijas laika apdrošināšanas, savukārt
nolikuma 4.4 punktā noteikts, ka piedāvājuma iesniedzējam jāiesniedz kredītiestādes,
aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par to, ja gadījumā
piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu, tiks noslēgts garantijas
laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN)
finanšu institūcijas (kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma
veidā, kuram ir jābūt spēkā nepārtraukti: 4.4.2. 2(divus) gadus, ja iesniedzējs garantijas laiku dod
vairāk kā trīs gadus. Šie punkti ir pretrunā, jo 1.11.3 nosaka garantiju pilnam laikam.
Lai novērstu nepamatoti garus garantijas termiņus, kuriem pēc būvdarbu pabeigšanas nebūs
iespējama pilna garantijas laika garantija, lūdzam mainīt 4.4.1 un 4.4.2 punktus nosakot, ka
pretendentam ir jāiesniedz 4.4 punktā noteiktais dokuments, pilnam piedāvātajam garantijas
laikam.

Atbilde:
Iepirkuma komisija neuzskata, ka Atklāta konkursa nolikuma punkti 4.4.1. un 4.4.2. būtu
pretrunā ar 1.11.3 punktu, jo 1.11.3 punkts nosaka līguma apmaksas noteikumus. Turklāt
norādām, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir tam saistoši un līguma slēgšanas gadījumā
Konkursā uzvarējušā pretendenta piedāvājums kalpos par pamatu līguma sastādīšanai un
noslēgšanai. Pretendenta uzņemtās saistības būs tam saistošas visā līguma darbības laikā, kā to
nosaka noslēgtais līgums un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvie akti.
4) Jautājums:
Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis (objekts nodots ekspluatācijā ne
agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) un par ko ir saņemta
pozitīva (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja
atsauksme:
a) autoceļa posms ar mākslīgo būvi – Tilts, laidums vismaz 1x15 m;
b) Veikto būvdarbu summa vismaz 3 000 000 LVL bez PVN
c) Asfaltbetona segums vismaz 40 000 m²;
d) Elektrotehniskie darbi: 20kV elektrotīkli, 0,4 kV elektrotīkli,
Apgaismojuma tīkls, Luksofora objekts;
Lūdzam apstiprināt, ka pretendents būs izpildījis augstāk minētā nolikuma punkta prasības, ja
būs uzrādījis divus objektus, kuros tiktu uzrādītas visas prasības, jo uzskatām, ka nolikuma 3.1.7
punkta prasības vienā objektā nepamatoti ierobežo konkurenci.
Atbilde:
Iepirkuma komisija apstiprina, ka pretendents būs izpildījis augstāk minētās nolikuma punkta
prasības, ja būs uzrādījis divus objektus, kuros tiktu uzrādītas visas prasības.

