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JAUTĀJUMI
ATBILDES
Lūdzam apstiprināt, ka Pretendenti, lai izpildītu nolikuma
Iepirkuma komisija apstiprina, ka
7.6.1. punkta prasības, var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām. pretendents var balstīties uz trešo personu
tehniskajām un profesionālajām spējām,
taču pasūtītājam ir jāsaņem pietiekami
pierādījumi, ka pretendentam, kas atsaucas
uz viena vai vairāku juridisko personu
iespējām, pēdējo minēto resursi, kuri ir
vajadzīgi līguma realizācijai, faktiski būs
pieejami.
Pretendentam,
iesniedzot
piedāvājumu, ir jāiesniedz konkrētā
apakšuzņēmēja
apliecinājums
vai
vienošanās
ar
apakšuzņēmēju
par
sadarbību konkrētā līguma izpildei.
Pretendents
nevar
balstīties
uz
apakšuzņēmēja pieredzi līdzvērtīgu darbu
veikšanā, ja apakšuzņēmēja pieredzei
līdzvērtīgos darbus veiks pats pretendents,
bet apakšuzņēmēja pieredzi pretendents
izmantos tikai, lai izpildītu iepirkuma
kvalifikācijas prasības attiecībā uz
pretendenta pieredzi līdzvērtīgu darbu
realizēšanā.
Pretendenta piesaistītajam būvprojekta izstrādātājam, uz Iepirkuma
komisija
apstiprina,
ka
kuru iespējām tas balstās, lai izpildītu nolikuma 7.6.1. punkta pretendents būs izpildījis nolikuma
prasības, ir trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts bez tehniskās un profesionālās prasības,
tiesībām glabāt savās telpās valsts noslēpuma objektus. Saskaņā piesaistot jautājumā minētās personas.
ar 7.6.1. punkta (c) apakšpunkta prasībām, tam ir pieredze
būvprojekta izstrādē ar valsts noslēpuma objektu projekta
sastāvā. Iepriekšējā pieredzē būvprojekta izstrādātājs darbus, kas
ietver valsts noslēpumu, veica tāda komersanta telpās, kuram ir
tiesības apstrādāt savās telpās darbam nodotos valsts noslēpuma
objektus, nodrošinot visus nepieciešamos drošības pasākumus.
Būvprojekta sadaļas, kas ietver valsts noslēpumu, izstrādei
Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un tā speciālistu
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kuram ir
atbilstošs industriālās drošības sertifikāts ar tiesībām apstrādāt
savās telpās valsts noslēpumu un projektētājam ir izsniegta 3.
pakāpes speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Lūdzam skaidrot, vai Pretendents būs izpildījis nolikuma
tehnisko un profesionālo spēju un tehnisko specifikāciju
prasības, ja nolikuma 7.6.1. punkta izpildei tiks piesaistīts tāds
apakšuzņēmējs, kā minēts 1. rindkopā un nolikuma 7.6.3. (d)
punkta (vi) apakšpunkta izpildei tāds apakšuzņēmējs un tā
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kā minēts 2.
rindkopā?
Vairākos nolikuma punktos tehnisko un profesionālo spēju Iepirkuma
komisija
apliecina,
ka
apliecināšanai ir prasība par būvprojektu izstrādi vai būvdarbu pretendents būs izpildījis nolikuma
veikšanu objektos ar konkrētu kvadratūru:
prasības, ja pieredzes apliecināšanai tiks
7.6.1. punkta a) un b) apakšpunkti – 5 000 m2 un 1 000 m2;
uzrādīti objekti, kur viena līguma un
2
2
7.6.2. punkta a) un b) apakšpunkti – 5 000 m un 20 000 m ;
vienas būvatļaujas ietvaros izbūvētas
7.6.3. punkta a) apakšpunkts (i) – 10 000 m2;
vairākas būves, kuru kopējā platība nebūs
7.6.3. punkta b) apakšpunkts (iii) – 5 000 m2 un 1 000 m2;
mazāka par nolikumā norādīto un objekti
2
7.6.3. punkta c) apakšpunkts (iii) – 5 000 m ;
atbildīs nolikumā norādītajām prasībām.
7.6.3. punkta e) apakšpunkti (i), (ii), (iii), (iv) – 5 000 m2
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendenti būs
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izpildījuši prasības, ja pieredzes apliecināšanai tiks uzrādīti
objekti, kur viena līguma un vienas būvatļaujas ietvaros tika
izbūvētas vairākas būves (t.i., būvju komplekss), kuru kopējā
kvadratūra būs pietiekama un tie atbildīs visiem pārējiem
nolikuma punktiem.
Lūdzu apstiprināt, ka arhitektūrā paredzētas tikai sekojošas
izmaiņas:
(a) Ēkai Nr. 7 samazināt būvapjomu, neizbūvējot šautuvi un ar to
funkcionāli saistītās telpas;
(b) Betona žogu Z-2 aizstāt ar žogu ar cinkotām tērauda
profilētām loksnēm (0,6 mm);
c) Jumtu seguma materiālu “Protan” aizstāt ar “Technoelast” vai
ekvivalentu materiālu.
Digitālā projekta nododamais formāts - 2D vai 3D?

Iepirkuma
komisija
skaidro,
ka
pretendentam tehniskais piedāvājums
jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma
2. pielikumam “Tehniskā specifikācija” un
SIA
“REM
PRO”
izstrādātajam
būvprojektam „Jaunā cietuma komplekss
Alsungas ielā 29, Liepājā”.

Iepirkuma
komisija
informē,
ka
pretendents var izvēlēties, kādā formātā
(2D vai 3D) sagatavot digitālo projektu.
Vai tehniskie noteikumi ir mainījušies? Nepieciešams saņemt Iepirkuma komisija skaidro, ka Iepirkuma
jaunos tehniskos noteikumus?
nolikuma
2. pielikuma
“Tehniskā
specifikācija” 2.1.5. punkts paredz, ka
pretendents veic būvprojekta izstrādei
nepieciešamo
tehnisko
noteikumu
pieprasīšanu un saņemšanu.
Vai ir paredzēts, ka būs jauni vai precizēti tehniskie uzdevumi?
Iepirkuma komisija skaidro, ka tehniskais
uzdevums ir iekļauts Iepirkuma nolikuma
2. pielikumā “Tehniskā specifikācija”
Vai visas iekārtas ar apzīmējumu High security vajadzētu būt ar Iepirkuma komisija norāda, ja Iepirkuma
tādu kategoriju, vai var piedāvāt ar mazāku pret vandalu dokumentācijā ir iekļauta prasība, ka
aizsardzības kategoriju?
iekārtām jābūt ar apzīmējumu High
security, šī prasība ir izpildāma.

