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Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Saskaņā ar iepirkuma “Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”,
identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU, kurš tiek īstenots projekta “Siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”
(Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds,
noteikumiem sniedzam atbildes un skaidrojumus Piegādātājam uz uzdotajiem jautājumiem,
nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

1. Jautājums
Atbilstoši Nolikuma 24.6.1.punktam: „Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) kā
ģenerāluzņēmējam ir pieredze vismaz 3 (trīs) atsevišķu siltumtīklu jaunbūves vai
pārbūves (rekonstrukcijas) darbu būvuzraudzības veikšanās, kur katrā objektā izbūvēto
vai pārbūvēto (rekonstruēto) siltumtrašu garums ir vismaz 2 000 m", t.i. secināms, ka
kopējam garumam jābūt vismaz 6 000 m. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pretendents
var būt ieguvis nepieciešamo pieredzi arī vienā līgumā ar 6 000 m vai divos līgumos,
katrā pa 3 000 m, vai arī trīs līgumos, kur, piemēram, uzraudzīti attiecīgi 1 998~m,
1999 m un 3 500 m, summāri izpildot nepieciešamos vismaz 6 000 m. Līdz ar to prasība
par tieši vismaz 2 000 m uzraudzību katrā no trim līgumiem nepamatoti ierobežo
konkurenci. Lūdzam akceptēt, ka par atbilstošu tiks uzskatīta arī Pretendenta kopējā
pieredze vismaz 6 000 m uzraudzībā, neatkarīgi no vienā līgumā uzraudzītā m apjoma.
Atbilde
Pasūtītājs ir izvērtējis jūsu iesniegto jautājumu un nolēmis neveikt grozījumus
Nolikuma 24.6.1. punktā.
2. Jautājums
Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 24.10.punktam „Kandidātam jābūt profesionālās
darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei vismaz euro 2 000 000,00
apmērā, kurā: ir apdrošināta to personu darbība, kura ir piedāvāta pakalpojumu
sniegšanai, zaudējumi ir noteikti gan kā kaitējums trešās personas veselībai vai
dzīvībai, vai īpašuma bojājums, kā arī trešās personas tiešais finansiālais zaudējums".

Lūdzam noteikt pakalpojuma būtībai un paredzamajai līgumcenai atbilstošu polises
apmēru, ņemot vērā, ka pašreiz noteiktais apmērs, visticamāk, ir attiecināms, uz
būvdarbu veicēju, kā arī tas ir būtiski augstāks nekā MK noteikumos Nr.502 "Noteikumi
par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu" noteiktie civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limiti.
Atbilde
Pasūtītājs ir izvērtējis jūsu iesniegto jautājumu un nolēmis neveikt grozījumus
Nolikuma 24.10.punktā.
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