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SANĀKSMĒ UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES
N.p.k.
Uzdotie jautājumi
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Vai
pretendents
iepirkuma
Pretendentam
pašam jāizvērtē iespēja nodrošināt pakalpojuma
1.
ietvaros var piedāvāt vienus un vienlaicīgu sniegšanu visās vai vairākās iepirkuma daļās, uz
tos pašus atbilstošas kategorijas kurām piesakās. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, izvērtē
autovadītājus
vairākās savus resursus un Pieteikumā (skat. Pielikums Nr.1) apliecina,
iepirkuma daļās?
ka pakalpojums tiks nodrošināts atbilstoši tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām. Pretendentam jāizvērtē
katra piedāvātā autovadītāja kopējās nostrādātās darba stundas.
Saskaņā ar konkursa nolikuma Drīkst, ja fotogrāfijā ir skaidri redzams autobusa reģistrācijas
3.4.2.4. apakšpunktā noteikto, Nr. un tehniskās apskates derīguma termiņš. Pasūtītājs ir tiesīgs
tehniskā
piedāvājuma pārliecināties par informācijas korektumu CSDD bāzē.
dokumentiem
jāpievieno
piedāvāto autobusu, kuri veiks
pārvadājumus konkrētā līguma
ietvaros, tehniskās apskates
protokola ar pozitīvu vērtējumu
2.
apliecinātas
kopijas.
Vai
pretendents drīkst apliecināt
atbilstību nolikums 3.4.2.4.
prasībām, pievienojot iepirkuma
dokumentiem
nofotografētu
autobusa logā ielīmēto Ceļu
satiksmes drošības datu bāzes
(turpmāk - CSDD) uzlīmi?
Pamatojoties
uz
atklāta Atbilstoši nolikuma 3.3.10.1.apakšpunktam, drīkst iesniegt
konkursa
nolikuma
3.3.10 apliecinātu izdruku no CSDD bāzēs vai apliecinātu medicīnas
punkta b) apakšpunkta prasībām komisijas izziņas kopiju ar atbilstošu derīguma termiņu (ja
pretendentiem
jāiesniedz autovadītājam tāda ir pieejama).
piedāvāto
autovadītāju
3.
apliecinājums par to, ka tiem ir
derīgs medicīnas komisijas
slēdziens? Vai jāiesniedz kopija
vai drīkst būt izdruka no CSDD
datu bāzes?
Pamatojoties
uz
atklāta Nolikuma 3.3.10.2.apakšpunkts nosaka, ka apliecinājumu par
konkursa
nolikuma
3.3.10 piedāvāto autovadītāju pieredzi iesniedz atbilstoši 3.pielikumā
punkta c) apakšpunkta prasībām noteiktajai formai un pieprasītajai informācijai.
4.
pretendentiem
jāiesniedz
piedāvāto
autovadītāju
apliecinājums par pieredzi.

N.p.k.

5.

6.

7.

Uzdotie jautājumi
Vai pretendents pareizi sapratis,
ka iesniedzot piedāvājumu
iepirkuma 1.daļas 1.maršrutam
jāpiedāvā 2 (divi) autobusi ar
pārvadājamo skolēnu skaitu –
ne mazāk kā 70 vienā maršrutā?

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Lai nodrošinātu atbilstošu skolēnu skaitu pārvadāšanu
Tehniskajā specifikācijā norādītajos laikos un maršrutos,
pretendentiem jāpiedāvā 2 (divi) autobusi ar pārvadājamo
skolēnu skaitu – ne mazāk kā 70 vienā maršrutā.

Kā tiks noapaļots dīkstāves
stundu skaits, ja autobuss
sniedzot pakalpojumu 2. vai
3.iepirkuma daļā dīkstāvē stāvēs
nepilnu stundu? Vērtēšanas
kritērijs ir maksa ir par 1 (vienu)
dīkstāves stundu.
Visiem iepirkumā piedāvātajiem
autobusiem ir jābūt aprīkotiem
ar GPS sistēmu?

Ja autobusa dīkstāve nav pilna stunda, tad dīkstāves laiku līdz
30 min noapaļos uz leju, bet ja dīkstāves laiks būs virs 30 min,
tad jānoapaļo uz pilnu dīkstāves stundu.

Atbilstoši nolikuma 3.4.1.1.apakšpunkta a), b) un c)
apakšpunktu prasībām visiem autobusiem jābūt aprīkotiem ar
GPS sistēmu un jānodrošina Pasūtītāja piekļuvi GPS sistēmai
reālajā laikā, kā arī jānodrošina sistēmas datu uzglabāšana par
diviem iepriekšējiem mēnešiem.

8.

Aktuāls ir pārvadājamo skolēnu Autobusu vadītājiem konstatējot autobusa bojāšanas vai
disciplīnas jautājums, tai skaitā demolēšanas faktu, Pakalpojuma sniedzējam
ir tiesības
autobusa salona un sēdekļu izmantot Civillikumā un Krimināllikumā paredzētas tiesības.
mehāniska bojāšana.

9.

Pēc pārvadātāju pieredzes izvērtējot 3.maršrutu plkst.16.20
– reālajā situācijā mainās laiki
un maršruta garums.

Atbilstoši nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.5.punktam
„Pasūtītājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt izmaiņas
pakalpojuma apjomā (samazināt vai palielināt maršrutu skaitu,
garumu u.c.), ņemot vērā budžeta iespējas un izmaiņas
loģistikas risinājumos”. Maršruti ir norādīti kā „Plānotie”, kuri
var tikt mainīti atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.
Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatēs, ka nepieciešamas izmaiņas
maršruta apjomā vai laikā, informācija tiks saskaņota ar
pakalpojuma sniedzēju un samaksa veikta atbilstoši veiktajām
izmaiņām.
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