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APSTIPRINĀTS
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas
2018.gada 8.oktobra 10.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 08.10.2018.) un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes
Skaidrojums Nr.9
jautājums
atbilde

1.

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, vai varat precizēt, vai kandidātam ir Nē.
tiesības mainīt tā sastāvu (pievienot un/vai aizstāt dalībnieku) 2.kārtā
(Piedāvājuma iesniegšana)? Ja jā, kāda būtu procedūra?

2.

Iepazīstoties ar Sarunu procedūras ID Nr. LDZ 2018/8-IB Kandidātu
atlases nolikumu, lūdzam skaidrot 4.pielikuma 5.veidlapas otras tabulas
“Kandidātu realizēto dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu saraksts”
aizpildīšanas nepieciešamību, ņemot vērā, ka nolikumā 6.2.15.punktā
noteiktais Kandidāta vidējo gada neto finanšu apgrozījums nav saistīts ar
Kandidāta realizēto dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu vidējo gada neto
finanšu apgrozījumu. Vai otrajā tabulā dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu
līgumu summām jāsakrīt ar pirmajā tabulā norādīto vidējo gada neto
finanšu apgrozījumu? Par kādu periodu Kandidātam jānorāda realizētie
dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu līgumi?

Informācija nepieciešama, lai gūtu pārliecību par kandidāta
kapacitāti iespējamā iepirkuma līguma izpildē.
Sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 5.veidlapas otrajā
tabulā dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu līguma summas var
nesakrist ar pirmajā tabulā norādīto vidējo gada neto finanšu
apgrozījumu.
Otrajā tabulā jānorāda kandidāta pēdējo 8 gadu laikā (no
2010.gada līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) realizētie
dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu līgumi.

3.

Lūdzu atcelt prasību vai skaidrot nepieciešamību pievienot izglītības
dokumentus (sk.4.PIELIKUMS, 7.VEIDLAPA-*pieteikumā jābūt
pievienotām izglītības/kvalifikācijas apliecinošām dokumentu kopijām) par
Latvijā sertificētiem speciālistiem, par kuru kvalifikāciju var pārliecināties
Būvniecības informācijas sistēmā;

Sarunu procedūras nolikuma 4.pielikuma 7.veidlapas (Kandidāta
vadošā personāla Curriculum vitae (cv)) pirmajā tabulā
sniedzama informācija par konkrētā speciālista izglītību.
Veidlapas formā ietverta atsauce, ka pieteikumā jābūt

pievienotām izglītības/kvalifikācijas apliecinošām dokumentu
kopijām.
Tā kā izsludinātajā sarunu procedūrā var piedalīties ne tikai
vietējie uzņēmēji, bet arī ārvalstu kompānijas, tai skaitā,
piesaistot visdažādākos ārvalstu speciālistus, prasība CV formai
pievienot izglītības/kvalifikācijas apliecinošas dokumentu
kopijas nav uzskatāma par nepamatotu un pārmērīgu.
Var būt situācijas, kad, piemēram, ārvalstu speciālists sarunu
procedūras atlases posmā vēl nebūs reģistrēts Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS), līdz ar to, tostarp, iesniegtais
izglītības dokuments uzskatāms par apliecinājumu / pierādījumu
speciālista atbilstībai noteiktajai prasībai. Līdzīgi ir ar
speciālistiem, kuru kompetences apliecināšana nav sasaistāma ar
reģistrēšanu BIS.
Attiecībā uz Latvijas Republikā sertificētiem speciālistiem, par
kuru kvalifikāciju (kompetencēm) pieteikumu pārbaudes
ietvaros var pārliecināties BIS, skaidrojam: šajā gadījumā
pieļaujams izglītības/kvalifikācijas apliecinošas dokumentu
kopijas CV formai nepievienot.
4.

Lūdzu precizēt nolikuma 6.2.17. punktā noteikto- “ar pievienotiem
attiecīgajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (izglītības
dokumentu kopijas, sertifikātu, diplomu kopijas, atsauksmes (ja
nepieciešams) u.c.)), nosakot konkrēti, ar kuriem no uzskaitītajiem
dokumentiem Kandidātam jāpierāda vadošā personāla pieredze un vai ir
obligāti jāpievieno atsauksmes.

Sarunu procedūras nolikuma 6.2.17. punkts: kandidāta rīcībā ir
kvalificēts un pieredzējis personāls saskaņā ar Nolikuma
3.pielikuma prasībām, kas piedalīsies iepirkuma rezultātā
slēdzamā iepirkuma līguma izpildē (prasību var izpildīt viens no
piegādātāju apvienības dalībniekiem vai piegādātāju apvienības
dalībnieki kopā).
Kandidātam ir jāiesniedz tāds dokumentu kopums (neatkarīgi no
dokumenta veida), lai pasūtītājs varētu būt viennozīmīgi

pārliecināts, ka kandidāts var izpildīt nolikumā (tai skaitā, tā
3.pielikumā) noteiktās prasības.
5.

6.

7.

8.

Lūdzam apstiprināt, ka norādīto personu sarakstā Uzņēmējam jānorāda
Apakšuzņēmējs, uz kura kvalifikāciju tiek sniegta atsauce.

Ziņas par apakšuzņēmēju sniedzamas saskaņā ar sarunu
procedūras nolikuma 6.2.11. punktu. Atkarībā no katra konkrētā
gadījuma 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.
Ja apakšuzņēmējs ir arī ir persona, uz kuras kompetencēm un /
vai finansiālajām iespējām kandidāts balstās, par to sniedzamas
ziņas, iesniedzot aizpildītu sarunu procedūras nolikuma
4.pielikuma 8. veidlapu (Informācija par kandidāta norādīto
personu).
Lūdzam norādīt, kurā dokumentā vai formā jānorāda ražotājs tai Kandidātu atlases dokumentos sarunu procedūras 1.posma
Signalizācijas sistēmai, kuru Uzņēmējs plāno izmantot projekta realizācijas ietvaros nav paredzēta tehniskā piedāvājuma iesniegšana.
ietvaros.
Lūdzam apstiprināt, ka Uzņēmējam ir tiesības sniegt atsauci tikai uz to Kandidāta pienākums, izmantojot patiesus un objektīvus
signalizācijas sistēmas ieviešanas pieredzi, kas attiecas uz signalizācijas līdzekļus, pierādīt, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (tai
skaitā, sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām
sistēmu, kuru tiek plānots izmantot šī konkursa realizācijas ietvaros.
atbilstoša profesionālā pieredze) iespējamā sarunu procedūras
rezultātā slēdzamā iepirkuma līguma izpildē.
Lūdzam apstiprināt, ka signalizācijas sistēmas ražotājam/piegādātājam Lūdzam skatīt šī skaidrojuma (Nr.9) 6.punktā ietverto atbildi.
jāiesniedz apliecinājums tam, ka tas ir gatavs piedalīties šajā Konkursā ar
noteikto Uzņēmēju.

9.

Lūdzu Jūs paskaidrot, kā atšifrējas saīsinājums “ERK” Nolikuma 23.lpp, ERK - kontakttīkla ekspluatācijas bāze.
1.pielikums-Darbu apraksts, 2.punkts-Kontakttīkla izbūve/pārbūve:
3 jaunu ERK izbūve (ERK-15 Daugavpils, ERK-16 Rēzekne, ERK13 Krustpils (dubultā) un 2 esošo ERK pārbūve (ERK-3 Salaspils, ERK-5
Lielvārde).

