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APSTIPRINĀTS
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2018.gada 3.oktobra 9.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 03.10.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Skaidrojums Nr.8
jautājums
atbilde

1.

Lūdzam izskatīt iespēju pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu, ņemot Tā kā iepriekš attiecīgais termiņš jau tika pagarināts, kandidātu
vērā apjomu, sarežģītību un atbildību šā projekta sagatavošanā un atlases pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumam šajā
īstenošanā ar aptuvenām izmaksām 400 mln.EUR.
gadījumā nav pamata.
Lai īstenotu nozīmīgu projektu transporta nozares attīstībai Latvijā, ir
acīmredzams, ka to nevar paveikt bez ārzemju speciālistu un uzņēmumu
piesaistīšanas. Ir nepieciešams daudz laika, lai izveidotu augsti kvalificētu
un pieredzējušu speciālistu komandu, lai turpmāk projekta īstenošanā
samazinātu iespējamo risku rašanos gan Pasūtītājam, gan Kandidātam.
Sagatavojot iepirkuma I. posma kvalifikācijas dokumentus, daudz laika tiek
veltīts tulkojumu sagatavošanai, pēc nepieciešamības atsevišķu dokumentu
apliecināšanai ar “Apostille”, dažādu veidu dokumentu un izziņu
saņemšanai no kompetentām iestādēm.
Tādēļ, lūdzam pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 2018.
gada 30. novembrim.

2.

Atsaucoties uz Pasūtītāja 2018.gada 23.augusta vēstuli Nr. IB-6.4.1./4052018, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu tiks uzskatīts, ka
Kandidāts visu dokumentu atvasinājumus un tulkojumus apliecinās ar
vienu apliecinājumu, ja viss pieteikums ir cauršūts.

Apstiprinām: par atbilstošu tiks uzskatīts, ka kandidāts /
pretendents visu nepieciešamo iesniedzamo dokumentu
atvasinājumus un tulkojumus apliecinās ar vienu apliecinājumu,
ja viss pieteikums / piedāvājums (tā sējums) ir cauršūts.
Vēršam uzmanību: būtībā analoga satura jautājums tika uzdots
iepriekš, kā arī sniegta atbilde (skat. pasūtītāja interneta vietnē

Skaidrojumu Nr.1 – 1.jautājums/atbilde, ieinteresētajam
piegādātājam Skaidrojums Nr. 1 nosūtīts ar minēto 2018.gada
23.augusta vēstuli Nr. IB-6.4.1./405-2018).
3.

Esam ieinteresētais piegādātājs VAS “Latvijas dzelzceļš” rīkotajā sarunu Skat. šī skaidrojuma (Nr.8) 1. atbildi.
procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB),
turpmāk tekstā – Iepirkums.
Ņemot vērā, ka Iepirkuma prasības ir ļoti augstas, Iepirkuma priekšmets ir
apjomīgs un sarežģīts un, ciktāl mums zināms, līdzīga veida, sarežģītības
un apjoma iepirkums un kvalifikācijas apliecināšanai pieprasītie objekti
Baltijas valstīs nav bijuši. Lai pilnībā nodrošinātu VAS “Latvijas dzelzceļš”
izvirzīto kvalifikācijas prasību izpildi, dalībai Iepirkumā ir nepieciešams
pieaicināt kompetentus un pieredzējušus ārvalstu sadarbības partnerus.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 41.panta
pirmo daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosakot pieteikumu vai
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā iepirkuma līguma
sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams piedāvājuma
sagatavošanai, bet tā paša panta ceturtajā daļā ir noteiktas sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja tiesības pagarināt noteiktos pieteikumu un
piedāvājumu iesniegšanas termiņus.
Pamatojoties uz minēto un lai būtu iespēja pilnībā nodrošināt VAS
“Latvijas dzelzceļš” un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma
likumā noteikto dokumentu iesniegšanu par tiem sadarbības partneriem,
kuru mītnes valsts ir ārpus Latvijas Republikas, lūdzam VAS “Latvijas
dzelzceļš” pagarināt pieteikuma dalībai sarunu procedūras kandidātu atlasē
iesniegšanas termiņu vismaz līdz š.g. 30.novembrim.

