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JAUTĀJUMI
Lūdzam veikt sekojošas korekcijas Finanšu piedāvājumā (Nolikuma
3. pielikums):
- Finanšu piedāvājuma tabulā ietvert papildus kolonnu –
MEHĀNISMI (starp kolonnām “Materiāli” un “Darba ietilpība”.
- darba devēja sociālo nodokli 23,59 % labot uz 24,09 %.
- darba devēja sociālo nodokli 24,09 % iekļaut finanšu piedāvājuma
pozīcijās – “Kopā tiešās izmaksas, atbilstoši Noteikumiem par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”.
Lūdzam pārskatīt Finanšu piedāvājuma formu (tabulu).
- Finanšu piedāvājumā korekti atzīmēt aizpildāmās ailītes
(pozīcijas).
- Pēc šī brīža Finanšu piedāvājuma formas pozīcijas Nr. 10 “Kopā
punkti no Nr. 0 līdz Nr. 9 ieskaitot” summa nebūs korekta, jo tabulā
pozīcija Nr. 0 nav iekļauta/atzīmēta vispār. Pozīcija Nr. 1 “Ēka
Nr. 1. Centrālā ieejas ēka. Tai skaitā:” ir atzīmēta ar “X”
Skaidrot, kāpēc Finanšu piedāvājumā ir iekļauta pozīcija Nr. 3.18.
“Gāzes ugunsdzēsības sistēma”, ja Būvdarbu apjomu dokumentā
“7-138_2-161031_BA_eka3.xls attiecīgie būvdarbi nav ietverti?
Skaidrot un norādīt, kuras no Būvdarbu apjomu dokumenta
“7-143_20160823_BA_Arejie_tikli.xls”
zemāk
uzskaitītājām
pozīcijām ir jāiekļauj Finanšu piedāvājuma pozīcijā Nr. 9.1. “Ārējie
pagalma tīkli” un, kuras pozīcijā Nr. 9.2. “Ārējie ārpuspagalma
tīkli”.

ATBILDES
Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvāto
priekšlikumu, ir precizējusi Iepirkuma
nolikuma
3. pielikuma
“Finanšu
piedāvājums” veidni.

Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka
Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Tehniskā
specifikācija”:
1)
3.3. punkts noteic, ka, sagatavojot
Finanšu
piedāvājumu,
darbu
apjomi
nosakāmi pēc būvprojekta “Jaunā cietuma
komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā”
grafiskā
materiālā
un
Tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām, savukārt
2)
3.5. punkts noteic, ka to darbu un
saistību izmaksas, kas nav iekļautas Finanšu
piedāvājumā kā atsevišķas pozīcijas,
pretendents iekļauj izcenojamo darbu cenā,
proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu
(pozīciju).
Iepirkuma komisija norāda, ka ieinteresētie
piegādātāji, kuri saņēmuši Darbu apjomu
sarakstu, ārējos pagalma/ārpuspagalma tīklus
var identificēt pēc Darbu apjomu saraksta
numerācijā ietvertajiem burtiem, proti, ārējie
pagalma tīkli atpazīstami pēc pirmajiem
burtiem “Pt”, bet ārējie ārpuspagalma tīkli
pēc burtiem “At”. Tādejādi sagatavojot
piedāvājumu jāņem vērā visas Darbu apjomu
sarakstā uzskaitītās pozīcijas.
Skaidrot un norādīt, kurā Finanšu piedāvājuma pozīcijā ir jāiekļauj Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvāto
Būvdarbu
apjomu
dokumentā priekšlikumu,
precizējusi
Iepirkuma
“7-203_20160823_BA_TN_Buvniec.xls” ietvertie darbi, vai nolikuma
3. pielikuma
“Finanšu
izveidot papildus pozīcijas Finanšu piedāvājumā, kas attiektos uz piedāvājums” veidni.
katru atsevišķu ēku.
Skaidrot un norādīt, kurā Finanšu piedāvājuma pozīcijā ir jāiekļauj
Būvdarbu
apjomu
dokumentā
“7-207_20160823_BA_TN_Atseviski.xls” ietvertie darbi, vai
izveidot papildus pozīcijas Finanšu piedāvājumā, kas attiektos uz
katru atsevišķu ēku.

