Nr.pk.
1.

JAUTĀJUMI
Vai pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) III grupas
publisku ēku būvniecībā atbilstoši nolikuma 7.6.1. apakšpunkta
(a) prasībām un apakšpunktu (b) un (c) prasībām atbilstošos
objektos var norādīt arī tos objektus, kuri norādīti atbilstoši
apakšpunkta (a) prasībām?

2.

Lūdzam precizēt nolikuma 7.6.1. punktu, izsakot šādā redakcijā:
Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017.
un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) Pretendents
kā galvenais būvprojekta izstrādātājs ir veicis šādus
būvprojektēšanas darbus:
(a)
vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku jaunas
būvniecības vai pārbūves būvprojektu izstrādi, kur katras
projektētās un būvējamās ēkas:
(i)
platība ir vismaz 5000 m2; un
(ii)
būvniecības izmaksas ir ne mazāk kā
EUR 5 000 000,00 bez PVN; un
(b)
vismaz vienas jaunas būvniecības būvprojekta izstrādi,
kur ēkas platība ir vismaz 1000 m2; un
(c)
vismaz viena būvprojekta izstrādi ar valsts noslēpuma
objektu projekta sastāvā.
Lūdzam precizēt nolikuma 7.6.2. punktu, izsakot to šādā
redakcijā:
Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017
un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
Pretendentam jābūt veikušam kā galvenajam būvdarbu veicējam:
(a)
jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbus (darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 2 (divas)
III grupas publiskās ēkās un visu ēku kopējā platība katrā
objektā, kurā veikti darbi, ir vismaz 5 000 m², un ēku
būvdarbu kopējās izmaksas vismaz vienā objektā ir ne
mazāk kā 5 000 000,00 EUR (pieci miljoni euro un 00
centi) (bez PVN) apmērā.
(b)
vismaz 1 (vienā) ēkā, kura atbilst (a) punktā noteiktajām
prasībām, veikti jaunas ēkas būvniecības darbi vai
pārbūves būvdarbi un ēkas platība, kurā veikti darbi, ir
vismaz 20 000 m2, un ēkas kopējās būvdarbu izmaksas ir
ne mazāk kā 20 000 000,00 EUR (divdesmit miljoni euro
un 00 centi) (bez PVN) apmērā.
(c)
vismaz 1 (vienā) objektā, kurš atbilst (a) punktā
noteiktajām prasībām, kurā veikti ārējo siltumtīklu, ārējo
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, kā arī ārējo
elektromontāžas tīklu izbūves darbi.

3.

ATBILDES
Iepirkuma komisija norāda, ka
pretendenta pieredzei jāatbilst
atklāta konkursa “Jaunā cietuma
kompleksa Alsungas ielā 29,
Liepājā,
projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība”,
iepirkuma
identifikācijas
Nr. TNA2018/9
(turpmāk –
Iepirkums),
nolikuma
7.6.1. punktā
norādītajām
minimālajām prasībām. Attiecīgi,
ja pretendentam ir pieredze
vismaz 2 (divu) III grupas
publisku ēku būvniecībā un šie
objekti atbilst vairākiem vai
visiem
Iepirkuma
nolikuma
7.6.1. punkta
apakšpunktos
izvirzītajām prasībām, pretendents
ir tiesīgs norādīt šos pašus
objektus.

Iepirkuma komisija, izvērtējot
ieinteresētā piegādātāja 2., 3., 4.,
5.
un
6. punktā
sniegtos
priekšlikumus,
ir
veikusi
grozījumus Iepirkuma nolikuma
7.6.1. punkta (a) apakšpunktā,
7.6.2.punkta (b), (c) un (d)
apakšpunktā, 7.6.3. punkta (b)
apakšpunkta (iii) punktā un (e)
apakšpunkta (v) punktā.

vismaz 1 (vienā) objektā, kurš atbilst (a) punktā
noteiktajām
prasībām,
kurā
veikti
teritorijas
labiekārtošanas darbi, kuru kopējais apjoms ir vismaz
20 000 m2, kas ietver asfaltēšanas un bruģēšanas darbus.
Lūdzam precizēt nolikuma 7.6.3. (a) punktu izsakot to šādā
redakcijā:
(a)
Projekta vadītājs, kas atbilst šādām prasībām:
(i)
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014.,
2015. 2016., 2017 un 2018.gadā līdz piedāvājuma
iesniegšanas datumam) ir pieredze vismaz 1
(viena) projektēt – būvēt (Design and Build)
līguma realizācijas vadībā, kur veikti jaunas
būvniecības vai pārbūves būvdarbi ēkā vismaz
10 000 m² apjomā vai, kura līgumcena ir vismaz
10 000 000 EUR, neskaitot PVN. Objektam jābūt
pieņemtam ekspluatācijā;
(ii)
ir spēkā esoša speciālā atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3. (trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi.
Projekta vadītājs nevar pildīt arī kādu no nolikumā
norādītajiem citiem būvspeciālista amatiem (lomām).
Lūdzam precizēt nolikuma 7.6.3. (b) punktu, izsakot šādā
redakcijā:
(b)
Būvprojekta vadītājs, kas atbilst šādām prasībām:
(i)
ir spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses
sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā;
(ii)
ir spēkā esoša speciālā atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3. (trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi.
(iii)
Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanai) kā būvprojekta
vadītājam ir pieredze vismaz:
1 (vienas) publiskas III grupas ēkas
jaunas
būvniecības
vai
pārbūves
būvprojekta izstrādē, kur ēkas būvējamā
platība ir vismaz 5000 m2; un
1 (vienas) jaunas būvniecības būvprojekta
izstrādē, kur ēkas platība ir vismaz
1000 m2;
Kāds no augstāk minētajiem būvprojektiem saturēja valsts
noslēpuma objektu
Lūdzam precizēt nolikuma 7.6.3. (e) (V) punktu, izsakot šādā
redakcijā:
(v)
Ceļu būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses
sertifikāts, kas piešķir tiesības vadīt attiecīgos būvdarbus un
kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015.,
2016. 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
ir pieredze kā ceļu būvdarbu vadītājam vismaz 2 (divu) līdzīga
rakstura būvdarbu vadīšanā (t.i., teritorijas labiekārtošanas, kā
ietvaros veikti arī asfaltēšanas un bruģēšanas darbi (darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā)), kur vismaz vienā objektā
veikto darbu apjoms ir vismaz 20 000 m2.
(d)

4.

5.

6.

