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APSTIPRINĀTS
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2018.gada 18.oktobra 12.sēdē
VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,
„ Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB)
ieinteresēto piegādātāju jautājumi (iesūtīti līdz 18.10.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Skaidrojums Nr.11
jautājums
atbilde
Nolikuma p.5.7. noteikts, ka var reģistrēties līdzvērtīgā (Būvkomersantu) Iepirkuma komisijai nav saprotams uzdotais jautājums pēc
ārvalstu reģistrā, savukārt 4.pielikuma 1.veidlapā ar parakstu jāapliecina būtības. Pieņemot, ka ieinteresētajam piegādātājam ir
tikai reģistrēšanās Būvkom.reģistrā.
neskaidrība par sarunu procedūras nolikuma 5.7.punkta un
nolikuma 4.pielikuma 1.veidlapā norādītā iespējamo kopsakaru,
tiek sniegts skaidrojums.
Sarunu procedūras nolikuma 5.7.punkts nosaka, ka,
ja
pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu
reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības
līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku
atbildības sadalījumu, kā arī to, ka piegādātāju apvienības
dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām
kandidāts balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma
izpildi, ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju.
Minētais sarunu procedūras nolikuma 5.7.punkts neparedz
nosacījumus attiecībā uz reģistrēšanos Būvkomersantu reģistrā.

Savukārt, sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 1.veidlapā
nepārprotami ir noteikts, ka, ja kandidāts nav reģistrēts Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā,
kandidāts iesniedz
pieteikumu
reģistrācijai
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā un 105 dienu laikā nodrošinās
reģistrācijas sekmīgu pabeigšanu Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā kandidātam būs jābūt
reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar
Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada
25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi”.

Vēršam uzmanību, ka iepirkuma komisija iepriekš ir sniegusi
skaidrojumu ieinteresētajiem piegādātājiem par piegādātāju
apvienības
reģistrēšanās
Būvkomersantu
reģistrā
nepieciešamību (skat. pasūtītāja interneta vietnē Skaidrojuma
Nr.1 9.p.).
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Nolikuma p.5.7. noteikts, ka var noslēgt “sabiedrības līgumu”, savukārt Sarunu procedūras nolikuma 5.7.punkts nosaka piegādātāju
4.pielikuma 1.veidlapā ar parakstu jāapliecina tikai reģistrēšanās apvienības pienākumu kopumu iepirkuma līguma slēgšanas
Būvkom.reģistrā, un nav pieminēts variants ar sabiedrības līgumu.
tiesību iegūšanas gadījumā.
Pieteikuma dokumentu iesniegšanai piegādātāju apvienība
atbilstoši savstarpējam kompetenču sadalījumam, tostarp,
aizpilda, paraksta un iesniedz sarunu procedūras nolikuma 4.
pielikuma 1.veidlapu.
Vēršam uzmanību, ka iepirkuma komisija iepriekš ir sniegusi
skaidrojumu (skat. pasūtītāja interneta vietnē Skaidrojuma Nr.1
9.p.) par sarunu procedūras nolikuma 4. pielikuma 1.veidlapas
aizpildīšanu piegādātāju apvienībai, kas neplāno savu apvienību

reģistrēt publiskos reģistros, kā arī
Būvkomersantu reģistrā nepieciešamību.
3.

par

reģistrēšanās

Ņemot vērā joprojām esošās neskaidrības ar nolikumu, atkārtoti lūdzam Šobrīd noteiktais pieteikumu iesniegšanas datums ir 31.10.2018.
pagarināt pieteikuma iesniegšanas termiņu par 2 nedēļām.
Tas kopš iepirkuma izsludināšanas ir pagarināts divreiz – skat.
iepirkuma sludinājumu pasūtītāja interneta vietnē https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABrapublic%C4%93jot-dal%C4%ABbas-uzaicin%C4%81jumu%E2%80%9Elatvijas-dzelzce%C4%BCa-t%C4%ABklaelektrifik%C4%81cija
datnes: Grozījumi Nr.1, Grozījumi Nr.2.
Papildus tam, šajā gadījumā ieinteresētā piegādātāja šī
Skaidrojuma (Nr.11) 1.un 2. punktā minētās neskaidrības ar
sarunu procedūras nolikumu nebūtu uzskatāmas par objektīvu
pamatu pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanai.

