Mārupes novada Dome
Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas
2016. gada 09. marta sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
“ Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi”,
identifikācijas Nr. MND 2016/02(turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu
Nr.
1.

Jautājums
Nolikuma 3.5.1.2.punktā noteikts, ka
Pretendentam ir jābūt bāzei tehnikas un
kaisāmā materiāla novietošanai Mārupes
novada teritorijā vai tādā attālumā no tās, lai
objektīvi būtu iespējams nodrošināt darbu
izpildi atbilstoši tehniskajās specifikācijās
izvirzītajām prasībām.
Ņemot vērā, ka nepastāv konkrēti kritēriji
objektīva secinājuma konstatēšanai, lai
pārliecinātos, vai pretendenta esošā bāze
Iepirkuma
komisijas
ieskatā
atrodas
atbilstošā attālumā, lūdzu sniegt skaidrojumu,
kāds ir maksimālais attālums un no kura
atskaites punkta, lai bāzes atrašanās vieta
būtu atbilstoša Nolikuma 3.5.1.2.punkta
prasību izpildei.

Atbilde
Iepirkuma komisija paskaidro, ka bāzes
atrašanās vietai jābūt tādā attālumā, lai
Pretendents varētu nodrošināt ceļu, ielu,
laukumu un ietvju attīrīšanu no sniega, kā arī
apstrādi ar pretslīdes materiāliem atbilstoši
MK noteikumos Nr. 224 “Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
un nolikuma tehniskajās specifikācijas
noteiktajām prasībām.

2016. gada 22. marta sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
“ Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi”,
identifikācijas Nr. MND 2016/02(turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu
2.

Nolikumā nav skaidri definēts, vai
piedāvājumu par visām 3.iepirkuma daļām
var iesniegt vienā sējumā un vienā
iesaiņojumā, vai arī katrai iepirkuma daļai ir
jāsagatavo atsevišķs sējums un iepakojums.
Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājumu par
visām 3 iepirkuma daļām var iesniegt vienā
sējumā un vienā iepakojumā.

Atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma
1.9.1.punktā
noteiktajam
„Piedāvājums
jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā
ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā,
nodrošinot
iesaiņojuma
drošību,
lai
piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt,
nesabojājot iesaiņojumu”. Pretendents var
izvēlēties:
1) iesniegt piedāvājuma dokumentus

iesaiņotus vienā kopējā iesaiņojumā
ietverot vairākas daļas (ja iesniedz
piedāvājumu vairākās daļās) vai
2) katru daļu atsevišķā iepakojumā.
Arī piedāvājuma dokumentus var iesniegt
vienā sējumā par vairākām daļām (ja
iesniedz piedāvājumu vairākās daļās) vai
atsevišķu sējumu katrai daļai, kurā iesniedz
piedāvājumu.
Iepirkuma komisija norāda, ka piedāvājuma
dokumenti katrai daļai ir jānoformē atbilstoši
Atklāta konkursa nolikuma 1.9.6. punktā
noteiktajam. Katrai iepirkuma daļai uz kuru
pretendents piesakās jābūt iesniegtiem

3.

Vai nolikuma 3.3.3.punkta prasība būs
izpildīta, ja Pretendents apliecinājumā par
finanšu apgrozījumu (bez PVN) pēdējo 3
(trīs) noslēgto finanšu gadu laikā saskaņā ar
punktu 3.3.3.1., izmantos datus no
Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu
gadu
datiem (2012., 2013., 2014)
pamatojoties uz Gada pārskata likumu,
Pretendents Valsts ieņēmumu dienestam
iesniedz gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus
mēnešus pēc pārskata gada beigām, t.i.
2015.gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā līdz
2016.gada 31.jūlijā.

4.

Nolikuma
3.5.1.8.punktā
minēts,
ka
informācijai par pretendentam pieejamajiem
tehniskajiem resursiem jāaizpilda forma
5.pielikums, bet forma 5.pielikums ir
„Piedāvājuma nodrošinājums”. Lūdzam
apliecināt, ka jāaizpilda forma 7.pielikums
„Informācija par pretendentam pieejamajiem
resursiem”
Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma 1.daļai)
6.punktā „Bedrīšu aizpildīšana ar auksto
asfaltu izmantojot nepilno tehnoloģiju’
minēts, ka pirms aukstā asfalta iestrādes
jāizsmidzina
saistviela,
bet
„Ceļu
specifikācijas 2015.gada 8.nodaļas „Seguma
remonts un uzturēšana”, 8.1.6.punktā ir teikts
„gatavotā bedrīte jāgruntē, vienmērīgi
izsmidzinot bitumena emulsiju pa visu
bedrītes pamatu un malām (nav obligāti
remontējot bedrītes ar auksto asfaltu)’.
Lūdzam apstiprināt, ka veicot bedrīšu
remontu ar auksto asfaltbetonu, izmantojot
nepilno tehnoloģiju, ir pieļaujams neveikt
bedrītes gruntēšanu.
Vai veicot bedrīšu remontu ar auksto asfaltu
nepieciešams remontējamo virsmu apstrādāt
ar bitumene emulsiju, ja paredzams, ka
aukstā asfalta iestrāde notiks arī pie negatīvas
gaisa un virsmas temperatūras.

5.

6.

dokumentiem minētajā punktā noteiktajā
secībā un atbilstoši nolikuma 3.nodaļas
prasībām.
Pretendentam
iepirkumā
jāiesniedz
informācija - Pretendenta vadītāja (personas ar
pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un galvenā
grāmatveža parakstīts apliecinājums par
pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu par
2013., 2014. un 2015.gadu, kam jāatbilst
Atklāta konkursa nolikuma 3.3.3. punkta
prasībām.
Apliecinājums
jāiesniedz
par
finanšu
apgrozījumu (bez PVN) pēdējo 3 (trīs)
noslēgto finanšu gadu laikā.
Ja pretendents pamatojoties uz Gada pārskata
likumā noteikto, Valsts ieņēmumu dienestam
iesniedz gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus
mēnešus pēc pārskata gada beigām,
pretendents Atklātā konkursā var iesniegt
pretendenta vai tā pilnvarotās personas
apstiprinātu operatīvās bilances peļņas vai
zaudējumu aprēķina datus par 2015. gadu.
Iepirkuma komisija apliecina, ka Atklāta
konkursa nolikumā ir pārrakstīšanās kļūda jāaizpilda formas 6.pielikums vai 7.pielikums
„Informācija par pretendentam pieejamajiem
resursiem”, atbilstoši tam, uz kuru iepirkuma
daļu pretendents piesakās.
Veicot bedrīšu remontu ar auksto asfaltbetonu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju, remontējamo
virsmu apstrādāt ar bitumena emulsiju nav
nepieciešams.

Skat. atbildi uz 5.jautājumu.

