Iepirkuma komisijas 2019.gada 19.februāra sēdē
sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
par atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā
vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kvēles
ielā 35, Rīgā”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/105 nolikumu (turpmāk - Konkurss)
JAUTĀJUMS Nr.1.
Lūdzam sniegt skaidrojumu vai zemāk minētie darbu apjomi, tiks uzskatīti par atbilstību
prasībām nolikuma 3.5.6.apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildē:
- jumta skārda seguma nomaiņa – 631.74 m2, kopā ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu – 720.5
t.m.;
- fasādes siltināšanas darbi – 2507.79 m2;
- cokola krāsošanas darbi – 651.52 m2;
- bēniņu siltināšana ar beramo vati – 1745.12 m2;
- zibens aizsardzības izbūve.
ATBILDE Nr.1.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka piedāvājumu vērtēšana notiek pēc piedāvājumu atvēršanas
slēgtās sēdēs, līdz ar ko iepirkuma komisija nevar izvērtēt atsūtītos darbu apjomus un sniegt
atbildi, vai apjomi atbilst Konkursa nolikuma 3.5.6.punkta prasībām.
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka Konkursa nolikuma 3.5.6.punktā ir noteikts, ka
“3.5.6. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. 2018., un
2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvdarbu līgumu izpildē:
3.5.6.1. vismaz vienā daudzīvokļu mājā vai sabiedriskā ēkā, kur kopējās būvdarbu izmaksas ir
ne mazākas par 300 000,00 (trīs simti tūkstoši euro, 00 centi) EUR bez PVN;
3.5.6.2. vismaz vienā daudzīvokļu mājā vai sabiedriskā ēkā, kur ir veikti sekojoši darbi: ēkas
ārsienu (fasādes), cokola, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, apmales izbūve vai
atjaunošana, jumta izbūve vai seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa;
3.5.6.3. vismaz vienā projektā, kur kopējā objekta platībā ir ne mazāk kā 3000 m2.”
Iepirkuma komisija paskaidro, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.5.6.punkta nosacījumam ir
prasīta kopējā objekta platībā, kas ir ne mazāk par 3000 m2, darbi netiek atsevišķi atdalīti un ir
noteikts viens darbu apjoms uz vienu ēku, tas ir, 3000 m2, proti, pretendents ir veicies darbus
vismaz vienā objektā ar kopējo platību vismaz 3000 m2.
Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.5.6.punkta
nosacījumiem, pretendentam ir jābūt vismaz viens objekts (daudzīvokļu mājā vai sabiedriskā
ēka), kurā ir veikti visi sekojoši darbi: ēkas ārsienu (fasādes), cokola, pagraba un bēniņu
pārsegumu siltināšana, apmales izbūve vai atjaunošana, jumta izbūve vai seguma nomaiņa, logu
un durvju nomaiņa.

