Viļānu novada pašvaldības iepirkuma
„Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve” ar ID Nr. VNP-2014/36
PRECIZĒJUMI
Jautājums
Lūdzu paskaidrot Nolikuma 6.2.2. punktu:
Vai pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam projektēšanā par pēdējiem 3 gadiem
(2011., 2012., 2013) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu
vai tikai par piedāvātas būvprojekta izstrādes cenu?

Precizējums
6.2.2. punktā noteikta prasība, ka pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam
par pēdējiem 3 gadiem (2011., 2012., 2013) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes
lielākam par piedāvātas būvprojekta izstrādes cenu

Lūdzu precizēt Nolikuma 6.3.4. punktu:
Vai ir nepieciešams sertificēts apkures un ventilācijas sistēmu speciālists, vai tomēr
sertificēts speciālists apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

6.3.4. punktā noteikta prasība, ka nepieciešams sertificēts speciālists apkures
un ventilācijas sistēmu projektēšanā

Lūdzu paskaidrot Nolikuma 6.3.4. punktu:
Vai sertificētam ēku būvdarbu vadītājam pieredzei ir jābūt viena līguma ietvaros
vismaz divu moduļi, vai tomēr divos līgumos pa vienai moduļa ēkai?

6.3.4. punktā noteikta prasība, ka vismaz viena būvdarbu līguma ietvaros
veikta vismaz divu moduļu – kompleksa būvniecība.

Lūdzu precizēt Nolikuma 6.4.5. prasību:
Vai pretendentam jāiesniedz informāciju par vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā
vai projektēšanā, vai tomēr un būvniecībā un projektēšanā (norādot tos atsevišķi)
6.2.1 un6.2.2. punktu atbilstībai?

Pretendentam jāiesniedz informāciju par vidējo finanšu apgrozījumu
būvniecībā un projektēšanā, norādot tos atsevišķi, atbilstoši 6.2.1 un 6.2.2.
punktiem.

Lūdzu papildināt Nolikuma 6.4.10. punktu pēc vārdiem „klāt pievienojot
apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē” ar vārdiem
„atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.8 ”.

6.4.10. punkts izteikts jaunā redakcijā:
Ja pretendents plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju saraksts
atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.7, klāt pievienojot apakšuzņēmēja
apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē, atbilstoši Nolikuma
pielikumam Nr.8.

Lūdzu paskaidrot Nolikuma 6.4.13. punktu:
Punkta prasība iesniegt detalizētu grafiku atkārto 6.4.1. punkta prasību: pielikumā Nr.
1 6.apakšpunktā jau ir iekļauts darbu izpildes kalendārais grafiks. Lūdzu paskaidrot,
vai grafiku ir jāiesniedz atkārtoti 6.4.13. punkta atbilstībai?

Laika grafiks nav jāiesniedz atkārtoti

Izskatot Iepirkuma Nolikuma sastāvu, konstatēta 9. un 10 pielikumu esība. Savukārt
Nolikuma 6.4. punktā „Iesniedzamie dokumenti” nav norādes uz šiem pielikumiem.
Kā rīkoties?
Ka arī 10.pielikumā ir norādīts cita iepirkuma nosaukums.

1) Piedāvājumā jāiekļauj arī pielikumā Nr. 9 un 10 minētie dokumenti.
Pielikuma Nr.10.punkts izteikts jaunā redakcijā:
Ar šo apliecinu, ja pasūtītājs iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un būvdarbu
veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve” ar ID Nr.
VNP-2014/36.

