APSTIPRINĀTS
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2018.gada 14.septembra 6.sēdē
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 13.09.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Skaidrojums Nr.5
NPK

jautājums

atbilde

1.

Iepazīstoties ar Sarunu procedūras ID Nr. LDZ 2018/8-IB Kandidāts savu kvalifikāciju inženierizpētē var pierādīt, iesniedzot sarunu
Kandidātu atlases nolikumu (turpmāk - Nolikums), lūdzam procedūras nolikuma 6.2.14. punktā minēto informāciju (attiecīgi aizpildot
precizēt, kādi dokumenti kandidātam ir jāiesniedz, lai veidlapu, iesniedzot sertifikātu kopijas)
apliecinātu kvalifikācijas izpildi sadaļā “inženierizpēte”

2.

Pielikums 2 – “Prasības kandidāta pieredzei”. Lūdzu
aplieciniet, ka visa veida dzelzceļa pieredze tiek akceptēta
(metro, apakšzemes vilciens, klasiska līnija, ātrgaitas līnija
…)

Kā tas izriet no sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma prasībām, kandidāta
pieredze sasaistāma ar dzelzceļa infrastruktūras būvniecību (definīcijas
aicinām skatīt Eiropas parlamenta un Padomes 21.11.2012. direktīvas
2012/34/ES:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0034 3.punktu un Dzelzceļa
likuma 4 pantu)
Cita veida pieredze, izņemot kā minēts iepriekš norādītajos normatīvajos
aktos, netiek akceptēta.
Papildus vēršam uzmanību, ka skaidrojums par attiecīga satura jautājumu ir
sniegts arī iepriekš, ar iepirkuma komisijas Skaidrojumu Nr. 4 – 3.punkts.

3.

Pielikums 2 – “Prasības kandidāta pieredzei”, kritērijs
Nr.2. Vai kritērijs nozīmē sekojošo:
a) vismaz 2 akti ar 300km kontakttīkla un 4 apakšstacijas
(viens projekts ietver to visu)
VAI
b) vismaz 1 akts ar 300km kontakttīkla un 1 akts ar 4
apakšstacijām (kontakttīkls un apakšstacijas no
atsevišķiem projektiem).

Sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma 2.punkta prasība uzskatāma par
izpildītu, ja ar to realizēti visi zemāk norādītie priekšnoteikumi:
-pēdējo 8 gadu laikā (no 2010.gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) 2
dzelzceļa infrastruktūras projekti;
-kopā ir izbūvēti un ekspluatācijā nodoti vismaz 300 km 2x25kV gaisvadu
kontakttīklu un vismaz 4 vilces jaudas apakšstacijas (vēršam uzmanību“kopā” nozīmē summēts divos dzelzceļa infrastruktūras projektos);
- apliecinājums attiecīgo projektu pabeigšanai ir parakstīti akti par
pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīga dokumenta kopija un pasūtītāju
sniegtās (pieteikumam pievienotās) atsauksmes.

4.

Pielikums 2 – “Prasības kandidāta pieredzei”, kritērijs Skaidrojums par attiecīgo kvalifikācijas prasību kopumā sniegts šajā
Nr.2. Lūdzu aplieciniet, ka kopējais garums 300km var tikt dokumentā augstāk, 3.punktā.
nodrošināts pa daļām, piem., 1x50 + 1x 80 + 1x70 + 1x100
= 300 km?
Sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma 2.punkta prasības izpilde
(pēdējo 8 gadu laikā, 300 km 2x25kV gaisvadu kontakttīklu un vismaz 4
vilces jaudas apakšstaciju izbūve un nodošana ekspluatācijā)
var tikt pierādīta, uzskaitītos pieredzes un tehniskos parametrus
summējot kopā kā 2 projektu realizāciju vai arī visus priekšnoteikumus
pilnā apjomā izpildot, atbilstoši realizējot 1 projektu.
Tātad, ja kandidāts pēdējo 8 gadu laikā 1 projekta ietvaros ir realizējis 300
km 2x25kV gaisvadu kontakttīklu un vismaz 4 vilces jaudas apakšstaciju
izbūvi un nodošanu ekspluatācijā, tad kvalifikācijas prasības kopumā
pilnīgai izpildei šādā gadījumā otrs pieredzi apliecinošais objekts var tikt
norādīts pēc kandidāta brīviem ieskatiem (jebkāds apjoms noteiktajā laika
posmā).

5.

Pielikums 4, Forma 8. Lūdzu aplieciniet, ka norādītās Sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 8.veidlapa noteic sniegt
personas attiecas uz apakšuzņēmējiem ar darbu vērtību virs informāciju par kandidāta norādīto personu. Tā iesniedzama, ja
10% no kopējā apjoma.
kvalifikācijas prasību izpildei kandidāts atsaucas uz norādīto personu
iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei.

6.

Saskaņā ar nolikuma 3. pielikuma 1. punktu: “Kandidāts
pēdējo 8 gadu laikā (no 2010.gada līdz pieteikuma
iesniegšanas brīdim) ir nodevis ekspluatācijā 2 dzelzceļa
infrastruktūras būvniecības (projektēšana un būvdarbi
viena līguma ietvaros) objektus, kuros katram līgumam
līgumu summas ir ne mazākas kā 90 000 000.00 EUR bez
PVN, ko apliecina parakstīta akta par pieņemšanu
ekspluatācijā vai līdzvērtīga dokumenta kopija un
pasūtītāju
sniegtās
(pieteikumam
pievienotas)
atsauksmes”.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar atsevišķu valstu tiesību
normatīviem aktiem vienā objektā viens un tas pats
darbuzņēmējs nevar veikt projektēšanas un izbūves darbus,
lūdzam precizēt, vai Pasūtītāja par kvalifikācijai atbilstošu
atzīs pieredzi, kur personu apvienības biedri kopīgi ir
realizējuši vienu projektu, kas iekļauj projektēšanas un
izbūves darbus.

Nē. Jautājumā minētās prasības izpilde uzskatāma par atbilstošu, ja kandidāts
būs izpildījis sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma 1.punkta
nosacījumus, proti, kandidāts ir nodevis ekspluatācijā 2 dzelzceļa
infrastruktūras būvniecības (projektēšana un būvdarbi viena līguma
ietvaros) objektus.

