APSTIPRINĀTS
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2018.gada 14. septembra 6.sēdē

NPK
1.

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,
„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB)
ieinteresētā piegādātāja jautājumi (iesūtīti līdz 31.08.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Skaidrojums Nr.3
(PRECIZĒTS)1
jautājums
atbilde
Esam potenciālais elektrifikācijas iekārtu un tehnoloģijas
piegādātājs šim projektam un visdrīzāk būsim potenciālais
apakšuzņēmējs, kura piegāžu apjoms pārsniedz 10% no
projekta/līguma summas. Lūdzu jūs precizēt kandidātu
atlases
nolikuma
prasības
šādiem
uzņēmumiem/apakšuzņēmējiem:
Vai pareizi saprotu, ka šādam apakšuzņēmējam ir
jāiesniedz visa 6.2.2.-6.2.8. punktos paredzētā informācija,
t.i. 4.pielikuma 1.un 2.veidlapa.
Vai ir nepieciešami vēl kādi apliecinājumi, dokumentācija,
izziņas?

Par apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējās
iepirkuma līguma vērtības (projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības
līgumiem kopā) vai lielāka (turpmāk - apakšuzņēmējs), iesniedzama
informācija sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 1. veidlapā (2.veidlapa
paredz vispārīgu ziņu sniegšanu par kandidātu).
Apakšuzņēmējam sarunu procedūras noteikto prasību izpildei kopumā ir
saistoša nolikuma 6.2.2.- 6.2.8. punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu
neattiecināmība, taču sarunu procedūras 1.posma kandidātu atlases ietvaros
iepirkuma komisija apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudi neveic, ziņām
pieteikumā ir informatīvs raksturs (tās, iesniedzot piedāvājumu sarunu
procedūras 2.posmā, var tikt precizētas).
Attiecībā uz to, vai apakšuzņēmēja kvalifikācijas pārbaudei ar pieteikuma
iesniegšanu ir nepieciešama kāda papildus dokumentācija. Sarunu

Sākotnējais skaidrojums Nr.3 tika apstiprināts iepirkuma komisijas 2018.gada 31.augusta sēdē un tika publicēts pasūtītāja vietnē. Skaidrākai izteiksmei, nepārprotamas
ieinteresēto piegādātāju izpratnes nodrošināšanai minētais iepriekš apstiprinātais skaidrojums Nr.3 precizēts (veiktie saturiskie precizējumi iekrāsoti sarkanā krāsā) un attiecīgā
datne aizvietota ar atbilstošajiem precizējumiem.
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procedūras nolikumā (tai skaitā, nolikuma pielikumos) ir detalizēti norādītas
šīs prasības. Nav iespējams sniegt universālu skaidrojumu / iesniedzamo
dokumentu uzskaitījumu visām iespējamām apakšuzņēmēja piesaistes
situācijām.
Var būt situācijas, kad uz apakšuzņēmēju attiecināma tikai minētās
informācijas sniegšana, var būt situācijas, kad apakšuzņēmējs ir arī ir
persona, uz kuras kompetencēm un / vai finansiālajām iespējām kandidāts
balstās. Tādos gadījumos ar pieteikumu iesniedzamo apliecinājumu,
dokumentācijas, izziņu apjoms atšķiras.
2.

Vai potenciālais Apakšuzņēmējs, kura piegāžu apjoms Jā, apakšuzņēmējs var tikt uzrādīts vairāku kandidātu pieteikumos.
pārsniedz 10% no projekta/līguma summas, var tikt
uzrādīts vairāku Kandidātu pieteikumos?
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