
Vienotais reģ. Nr.: 43603011586, Nod. reģ. Nr.: LV43603011586, Konts: LV34HABA0001402040425Adrese: Biržu iela 8a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Tālr.: 63960565, e-pasts: info@bauskasudens.lvBūvdarbu iepirkums “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”ID.Nr. BŪ 2019/1/KF               Bauskā, 2019. gada 22. augustāIepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu:1. Par piedāvājuma nodrošinājumu Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.punktu piedāvājuma nodrošinājums Pretendentiem netiek pieprasīts.Savukārt, virkne Konkursa nolikuma punktos un tā pielikumos ir norāde uz to, ka Konkursa piedāvājumasastāvā būtu ietverams piedāvājuma nodrošinājums. Tāpat saskaņā ar Konkursa nolikuma 14.2.punktuIepirkuma komisija, izvērtējot pretendentu piedāvājumus, pārbauda, vai piedāvājuma nodrošinājums ir ietvertspretendenta piedāvājumā un tas atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.Ņemot vērā to, ka Konkursa nolikums par piedāvājuma nodrošinājumu ietver pretrunīgas prasības, lūdzamPasūtītāju veikt atbilstošus grozījumus Konkursa nolikumā un tā pielikumos.Atbilde:    Informējam, ka šī iepirkuma ietvaros piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts, kā tas arī tiek noteiktsnolikuma 7. punktā.Zemāk precizētās nolikuma punktu redakcijas.p 6.3.1 precizētā redakcija:Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumentiem (viens oriģināls un 2 kopijas),b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 2 kopijas – ja piedāvājuma nodrošinājums  tiekprasīts saskaņā ar šo iepirkuma nolikumu,c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas).p14.2 precizētā redakcija:           Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājumanodrošinājums (ja tāds tiek prasīts saskaņā ar šo iepirkuma nolikumu)  atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums(ja tāds tiek prasīts saskaņā ar šoiepirkuma nolikumu) nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.2.  Par Konkursa nolikuma 9.2.3. un 11.3.5.punkta atcelto prasībuKonkursa Iepirkuma komisija 2019.gada 16.augusta vēstulē norāda par Konkursa nolikuma 9.2.3.punkta un11.3.5.punkta prasību atcelšanu.Savukārt, aktuālajā Konkursa nolikuma redakcijā minētie Konkursa nolikuma punkti nav izslēgti.Lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikumā, izslēdzot no tā minēto Konkursa nolikuma punktuprasības.
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Atbilde:p 9.2.3 prasības nav atceltas.    Ar šo tiek precizētas p 11.3.5, lai novērstu pretrunas ar punktu 9.2.3.p.11.3.5 precizētā redakcija:                   Pretendenta (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrības vai vismaz viena no personālsabiedrībasbiedra (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz viena no personu apvienības dalībnieka (japiedāvājumu iesniedz personu apvienība) operatīvā bilance uz 2019.gada 31.decembri, kas apliecina Nolikuma9.2.3.punkta prasības vai kredītiestādes apliecinājums, ka Pretendentam (ja pretendents ir juridiska persona),personālsabiedrībai vai vismaz vienam no personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedzpersonālsabiedrība) vai vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir pieejama kredītlīnija vismaz 10%apmērā no piedāvājuma summas bez PVN.3. Par piedāvājuma noformējumuLūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai piedāvājums katrai lotei ar Konkursa nolikuma 6.3.1.punktā norādītajāmdaļām, kurā ietilpst arī Pieteikums  dalībai iepirkuma procedūrā, ir jāsniedz atsevišķi, ievietojot arī katras lotespiedāvājumu atsevišķā iepakojumā. Pie nosacījuma, ja Konkursa piedāvājums katrai lotei ar Konkursa nolikuma 6.3.1.punktā norādītajām daļām irjāsniedz atsevišķi, lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus Konkursa nolikuma D1pielikuma (Pieteikumadalībai iepirkuma procedūras veidne) 3.punkta a.apakšpunktā, no kura izriet, ka par visām lotēm, uz kurāmpretendents iesniedz piedāvājumu, būtu iesniedzams viens Pieteikums  dalībai iepirkuma procedūrā.Atbilde:   Ar šo paskaidrojam, ka jāiesniedz kopējs pieteikums ar lotēm, kurām pretendents vēlas sniegt piedāvājumu.Tādejādi jebkādas  izmaiņas nolikumā nav nepieciešamas.4. Par pretendentam prasīto pieredziSaskaņā ar Konkursa nolikuma 11.3.6.punktu pretendentam veikto būvdarbu sarakstā jānorāda tāda informācijapar veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1. un 9.3.2. apakšpunktā prasīto pieredzi.Ņemot vērā to, ka Konkursa nolikuma 11.3.6.punktā norādītā atsauce uz 9.3.1. un 9.3.2. punktu ir kļūdaina,lūdzam Pasūtītāju veikt atbilstošus labojumus Konkursa nolikuma 11.3.6.punktā.Abilde:Vēršam uzmanību, ka Pretendenta kvalifikācijas prasības nosaka nolikuma p.9(pilnā apjomā) bet prasībasattiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (t.sk personāla)  šī nolikuma p.10(pilnāapjomā).Precizētais p 11.3.6:                  Pretendenta apstiprināts un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās pēdējospiecos gados sākot no 2014. gada 1. janvāra  līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam veikto būvdarbusaraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visidarbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kastirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Veikto būvdarbusarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina šajā Nolikumā 9.3.1. un9.3.2. apakšpunktā prasīto pieredzi.5. Par speciālistu prasīto pieredziSaskaņā ar Konkursa nolikuma 11.3.7.punktu Pretendentam par tā piedāvātajiem speciālistiem jānorādainformācija par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasītopieredzi.Ņemot vērā to, ka Konkursa nolikuma 11.3.7.punktā norādītā atsauce uz 9.3.3.punktu ir kļūdaina, lūdzamPasūtītāju veikt atbilstošus labojumus Konkursa nolikuma 11.3.7.punktā.



Atbilde:Vēršam uzmanību, ka Pretendenta kvalifikācijas prasības nosaka nolikuma p.9 bet prasības attiecībā uzPretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (t.sk personāla)  šī nolikuma p.10.Precizētais p 11.3.7:               Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).Par Pretendentapiedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecinaNolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:Arnis Birzmalis




