JAUTĀJUMI
Ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis VAS “Tiesu namu
aģentūra” (turpmāk – Pasūtītājs) atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem, kuras ietvaros Pasūtītājs ir sniedzis sekojošas
atbildes:
“Iepirkuma komisija apliecina, ka 2016. gadā būvprojektam
“Jaunā cietuma komplekss Alsungas iela 29, Liepāja” veikta
ekspertīze. Saņemts pozitīvs atzinums, kurā norādīts, ka
būvprojekta risinājumi atbilst normatīvo aktu un tehnisko
noteikumu prasībām.
Tā kā būvprojekta ekspertīzes atzinums ir liela apjoma un
tas izstrādāts papīra dokumenta formā, tad šis atzinums
pilnā apjomā pēc pieprasījuma tiks izsniegts pretendentam,
ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums.”
Ņemot vērā, ka projekta dokumentācijā ietilpstošā
Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līguma
(turpmāk – Līgums) 1.1. punktā minētā termina “Defekti”
definīcija nosaka, ka Defekti cita starpā ir attiecināmi arī uz
“ekspertīzē norādītajiem Būvprojekta (t.sk. Projektēšanas
darbu) trūkumiem”, kā arī ietver “Būvprojekta neatbilstības
Pasūtītāja prasībām, Tehniskajai specifikācijai un citiem
Līguma dokumentiem (neatkarīgi no tā, vai attiecīgo
neatbilstību ir radījis Arhitekts vai Uzņēmējs”, pretendents
atkārtoti lūdz Pasūtītāju:
- nodrošināt iespēju iepazīties ar minēto ekspertīzi;
- ņemto vērā Būvprojekta ekspertīzes ievērojamo
apjomu
un
komplicētību,
piedāvājuma
iesniegšanas termiņu noteikt līdz 2019. gada
21. janvārim.
Ekspertīzes saturs, cita starpā, ir nepieciešams
pretendentam ar mērķi:
a)
izvērtētu riskus attiecībā uz Arhitekta
veiktajiem projektēšanas darbiem;
b)
izvērtēt Būvprojekta atbilstību Pasūtītāja
prasībām, Tehniskajai specifikācijai un citiem
pieejamiem Iepirkuma dokumentiem;
c)
izvērtēt
uzņēmēja
atbildības
apjomu
paredzamā Līguma ietvaros.
Turklāt, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.6.1. punkta
nosacījumiem, Līgums ir jānoslēdz 10 (desmit) darbdienu
laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja
uzaicinājumu, tādejādi, atstājot Pretendentam tikai
teorētiskas 10 (desmit) darbdienas, lai iepazītos ar
Būvprojekta ekspertīzi par kurā norādītajām neatbilstībām
atbilstoši Līguma noteikumiem, ir atbildīgs pats Pretendents.
Šāds termiņš varētu tikt uzskatīts par nesamērīgi īsu šādas
dokumentācijas izvērtēšanas mērķiem.
Lai novērstu jebkādas tehniskas neērtības, kas varētu
rasties Pasūtītājam kopējot/pavairojot vai digitalizējot
minēto ekspertīzi tās ievērojamā apjoma dēļ, Pretendents ir
gatavs kopēšanu paveikt saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem.

ATBILDES
Iepirkuma komisija atkārtoti apliecina, ka
izstrādātajam būvprojektam “Jaunā cietuma komplekss
Alsungas iela 29, Liepāja” saņemts pozitīvs
būvekspertīzes atzinums, kurā norādīts, ka būvprojekta
risinājumi atbilst normatīvo aktu un tehnisko
noteikumu prasībām, proti, būvekspertīzes atzinums ir
bez piezīmēm par neatbilstībām un/vai trūkumiem.
Līdz ar to ieinteresētā piegādātāja atsauce uz
Iepirkuma nolikuma 9. pielikuma “Būvniecības,
projektēšanas un autoruzraudzības līguma projekts”
1.1. punktā sniegto definīciju “Defekti” ir nepamatota.
Vēršam uzmanību, ka šis termins jāskata kopsakarā ar
visu līguma projektu, tajā skaitā, ar Iepirkuma
nolikuma 9. pielikuma “Būvniecības, projektēšanas un
autoruzraudzības līguma projekts” 1.1. punktā sniegto
terminu “Būvprojekts”, kas paskaidro, ka atkarībā no
konteksta, termins “Būvprojekts” arī aptver
Būvprojektu, kurā jau ir iestrādāti uzņēmēja paveiktie
projektēšanas darbi.
Atsaucoties uz ieinteresētā piegādātāja lūgumu
par iespēju iepazīties ar būvprojekta ekspertīzi,
iepirkuma komisija informē, ka ar minēto dokumentu
var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Iepirkuma
nolikuma 1.5. punktā norādītās kontaktpersonas.
Savukārt, attiecībā uz ieinteresētā piegādātāja
priekšlikumu piedāvājumu iesniegšanas termiņu
pagarināt līdz 2019. gada 21. janvārim, Iepirkuma
komisija norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumu “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība”
64. punktu pieteikumu iesniegšanas minimālais
termiņš ir 30 dienas pēc dienas, kad paziņojumu par
līgumu Iepirkumu uzraudzības birojs ir nosūtījis
Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja paredzamā
līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām vai lielāka. Paziņojums par
Iepirkumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam
publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
nosūtīts 2018. gada 9. oktobrī. Tādejādi pasūtītājs jau
sākotnēji ir noteicis garāku pieteikumu iesniegšanas
termiņu, nekā tas paredzēts Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumu “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība”
64. punktā. Šobrīd pieteikumu iesniegšanas termiņš
noteikts 90 dienas, t.i., līdz 2019. gada 7. janvārim.
Ievērojot iepriekš izklāstīto, priekšlikums termiņu
pagarināt
līdz
2019. gada
21. janvārim
nav
akceptējams.

