Par iepirkumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas
tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā”
ID.Nr. GŪ2018/3.
25.10.2018.
Jautājums Nr.6:

Nolikuma punktā Nr. 10.3.2. norādīts, ka Pretendentam, kā galvenajam būvdarbu
veicējam ir pieredze 3 (trīs) līgumu realizācijā, kur katrā līgumā izbūvēts asfaltbetona
segums un/vai veikta virsmas apstrāde ar kopējo apjomu vismaz 4000m2, izbūvēts
grants un/vai šķembu un/vai reciklēta materiāla segums ar kopējo apjomu vismaz
1000m2.
Uzskatām, ka prasība par to, ka katra līguma ietvaros jābūt izbūvētam gan
asfaltbetona segumam, gan arī grants un/vai šķembu un/vai reciklēta materiāla
segumam, ir nesamērīga un nepamatoti sašaurina (ierobežo) konkurenci iespējamo
pretendentu starpā. Nav nekāda pamata, kāpēc pretendentam šādai pieredzei jābūt
viena līguma ietvaros. Kvalifikācijas prasību būtība un mērķis ir dot iespēju pasūtītājam
pārliecināties par to, ka pretendents ir spējīgs, kvalificēts un pieredzējis izpildīt līdzīgus
darbus kā konkrētā iepirkuma priekšmets, nevis, ka pretendents šādus darbus būtu veicis
viena līguma ietvaros. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot prasību, ka šādai pieredzei jābūt
viena līguma ietvaros, jo minētie darbi ir loģiski nodalāmi un parasti šie darbi šādā apjomā
tiek īstenoti atsevišķa līguma ietvaros.
Atbilde Nr.6:

Uzskatām, ka prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
nolikuma punktā Nr. 10.3.2. norādītas pamatoti un šis nolikuma punkts netiks mainīts.
Lai paplašinātu konkurenci iespējamo Pretendentu vidū, šajā nolikuma punktā vairs nav
iekļauti zālāju un bruģa seguma atjaunošanas darbu apjomi, kā tas bija iepriekšējā
pārtrauktajā iepirkumā ID.Nr. GŪ2018/1.
Uzskatām, ka prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
iespējams pierādīt pietiekami ilgā termiņā - pēdējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015.,
2016. 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim).
Pasūtītājam ir ļoti svarīga Pretendentu pieredze brauktuvju izbūves un atjaunošanas darbos,
jo tos jāveic divos dažādos novados - Ādažu un Garkalnes.
Ja nolikuma punktā Nr. 10.3.2. netiktu lietota prasība - katrā līgumā izbūvēts, tad pasūtītājs
darbu apjomus būtu norādījis būtiski lielākus.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Gundars Krievs.

