Iepirkuma komisijas 2018. gada 5.marta sēdē sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja
jautājumu par atklāta konkursa
“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas
projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/06
nolikumu
1. Jautājums:
Atklāta konkursa 6.daļā- Ķīšezera iela 17, Rīga. Nolikuma 2.1.6.4. punktā ir noteikts, ka
objekta izpildes laiks ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas, tas ir, apmēram 4 mēneši.
Izskatot tehnisko piedāvājumu attiecībā uz iepirkuma 6.daļu un tehniskā piedāvājuma 1.tāmi
par būvlaukuma aprīkošanu ir redzams, ka 6., 7.un 9.pozīcījā ir noteikts, ka izpildes laiks ir 2
mēneši, kā arī, šajā pašā pozīcijā Pagaidu vārtiņu un vārtu noma ir noteikti arī 2 mēneši.
Paskaidrojiet, lūdzu, kurš izpildes termiņš ir krokets 16 nedēļas vai 2 mēneši.
Atbilde:
Konkrētās iepirkuma daļas līguma izpildes laiks ir 16 kalendārās nedēļas. Pretendentiem
finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši darbu daudzumu sarakstā norādītajam vienību
skaitam. Darbu daudzumu sarakstā iekļautajām vienību skaitam nav jāsakrīt ar līguma
izpildes maksimālo termiņu.
2. Jautājums:
Atklāta konkursa 7.daļā- Baltās baznīcas iela 31, Rīga. Izskatot nolikuma 7.daļas tehnisko
piedāvājumu tika konstatēts, ka faila lapā ar virsrakstu “Kopsavilkuma aprēķins” ir uzskaitītas
10 galvenās pozīcijas un katrai pozīcijai ir atsevišķa tāme, bet izskatot faila lapu ar virsrakstu
“Darba apjomu saraksts” ir pievienoti darba apjomi uz sadaļu “Komunikācijas”, kas nav
uzskaitīta tāmēs, kopsavilkumā un nav atsevišķas tāmes šim nolūkam. Varat lūdzu paskaidrot
vai, šo pozīciju, ir jāiekļauj tāmēs.
Atbilde:
Darba apjomu sarakstā sadaļa “Komunikācijas” ir iekļauti sekojoši darbi:
1) Apkures cauruļvadu izolācija 135 metri;
2) Karstā ūdens sistēmas siltināšana 165 metri.
Minētie darbi Pretendentam jāiekļauj Būvdarbu koptāmes 2.pozīcijā “IEKŠĒJIE TĪKLI,
SISTĒMAS” un Pasūtītāja būvniecības koptāmes 2.pozīcījā “SPECIALIZĒTIE DARBI –
IEKŠĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS”, attiecīgi sagatavojot atsevišķu lokālo tāmi minētajiem
darbiem.
Papildus norādām, ka Pretendentam sagatavojot piedāvājumus jāparedz, ka apkures
cauruļvadu diametrs ir līdz 40mm, karstā ūdens cauruļvadu diametrs ir līdz 40mm, un to
siltināšanai jāizmanto Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat vai analogs,
b=50mm Dn40.
3. Jautājums
Nolikuma 3.2. punkts Pretendenta atlases prasības un dokumenti 3.2.3. apakšpunkts noteic:
Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu (t.i. 2014, 2015. un 2016. gadā) vidējais
finanšu apgrozījums ir vismaz [...]. Jautājums: Vai tiks ievērotas nolikuma prasības, ja
Pretendents iesniegs vidējo finanšu apgrozījumu par 2015., 2016 un 2017 gadu, ja saskaņā ar
LR likumdošanu 2017 finanšu gads ir noslēgts un iesniegtas attiecīgās atskaites VID?
Atbilde:
Iepirkuma komisija pēc Iepirkumu uzraudzības biroja saskaņošanas veiks grozījumus atklāta
konkursa “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas

projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/06,
3.2.3. punktā, to izsakot šādā redakcijā:
“Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu (t.i. 2015., 2016., 2017.un
2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vidējais finanšu apgrozījums ir vismaz
[...].”

