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Sanāksmes sekretāre – juriste A.Bigača
Sanāksmes darba kārtība:
Ieinteresēto piegādātāju jautājumu uzdošana.
Pauls Beinarovičs informē, ka pēc viena ieinteresētā piegādātāja priekšlikuma tiek
rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, par ko 2017.gada 1.februārī CSDD mājas
lapā pie attiecīgā iepirkuma tika ievietota informācija par sanāksmes vietu un laiku.
Ieinteresētie piegādātāji reģistrējas.
Sanāksmes sekretāre informē, ka sanāksmes gaita tiks protokolēta un ierakstīta
diktofonā, par ko klātesošajiem iebildumu nav.
Sanāksmes sekretāre informē, ka gadījumā, ja ieinteresēto piegādātāju sanāksmē tiks
uzdoti tādi jautājumi, par kuriem jālemj iepirkuma komisijai – jautājumi tiks fiksēti un
atbildes tiks sniegtas Publisko iepirkumu likuma 30.panta kārtībā (piecu dienu laikā,
bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).
Pauls Beinarovičs ierosina uzsākt jautājumu uzdošanu.
Ieinteresētais piegādātājs:
Atbilstoši nolikuma 2.2.1. – 2.2.3. punktiem un līguma projekta 1.4. punktam
Piegādātājam katras Iekārtas piegāde, uzstādīšana, testēšana un nodošana Pasūtītājam
jāveic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Iekārtas uzstādīšanas vietas nodošanas
Izpildītājam. Pirmās Iekārtas uzstādīšanas vietas nodošana Izpildītājam – ne ātrāk kā
2017. gada 1. septembris. Ne nolikums, ne līgums neparedz ne iekārtu uzstādīšanas
grafiku, ne pēdējās iekārtas uzstādīšanas dienu, un tas nozīmē to, ka faktiski
Pretendentam jāiepērk uzreiz viss apjoms, jānodrošina iekārtu glabāšana, tādējādi
sadārdzinot piedāvājuma un Līguma cenu. Lūgums precizēt vai sniegt skaidrojumu, par
iekārtu uzstādīšanas laikiem un apjomiem, kā arī par pēdējās iekārtas uzstādīšanas
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laiku. Kā alternatīvu ierosinām formulējumu, ka CSDD apņemas 3 mēnešus pirms
sagaidāmās Iekārtu uzstādīšanas informēt, kādas uzstādīšanas vietas būs pieejamas, kas
ļautu plānot iekārtu ražošanu un piegādi paredzamāk un ar mazākiem riskiem.
Pasūtītājs:
Atbilstoši projekta realizācijas gaitai un ERAF finansējuma apgūšanas plānam,
pirmo Iekārtu uzstādīšanas vietu izbūvi plānots pabeigt ne ātrāk kā 2017. gada
septembrī, savukārt visu iepirkumā paredzēto Iekārtu uzstādīšanu plānots pabeigt ne
vēlāk kā 2018. gada 30. jūnijā.
Plānots, ka Iekārtu uzstādīšanas vietu izbūve tiks veikta vismaz divās kārtās, par
katru izsludinot iepirkumu, kuros tiks precīzi noteiktas konkrētās uzstādīšanas vietas
un to skaits. Šo iepirkumu realizācijai un tai sekojošo izbūves darbu realizācijas termiņš
ir vismaz 3 mēneši, kas savukārt nozīmē, ka Iekārtu piegādātājam laicīgi būs pieejama
informācijas par nepieciešamo Iekārtu skaitu un to uzstādīšanas vietām. Papildus tam
Pasūtītājs līguma izpildes gaitā savlaicīgi sniegs Izpildītājam informāciju par Iekārtu
uzstādīšanas vietu izbūves gaitu un plānotajiem pabeigšanas termiņiem.
Ieinteresētais piegādātājs:
Atsaucoties un nolikuma 5.13. punkta 2. kritēriju, 5.13.2. punktu un
1. pielikuma 10.1. punktu, CHAdeMO uzlādes standarts aizliedz automātisku uzlādes
uzsākšanu, veicot tikai lietotāja identifikāciju ar RFID karti un pievienojot uzlādes
kontaktdakšu, tātad šī prasība faktiski ir pretlikumīga publiskās uzlādes stacijām.
Ierosinām nolikuma 5.13. punkta 2. kritēriju, 5.13.2. punktu un 1. pielikuma
10.1. punktu svītrot no konkursa nolikuma.
Papildus tam, varam iesniegt konkrētu norādi uz konkrētu punktu standartā, kurā
ir minēts, ka CHAdeMO uzlādes standarts aizliedz automātisku uzlādes uzsākšanu,
veicot tikai lietotāja identifikāciju ar RFID karti un pievienojot jebkuru no uzlādes
kontaktdakšām.
Pasūtītājs:
Lūdzu iesniedziet minēto informāciju. Iepirkumu komisija izvērtēs un lems par
nepieciešamību svītrot minētos nolikuma punktus.
Ieinteresētais piegādātājs:
Atsaucoties uz nolikuma 1.pielikuma 4.8. un 4.12.punktiem, uzstādot jebkādas
trešās puses ierīces Iekārtas korpusa iekšpusē, Iekārtas tipveida trešās puses izsniegts
atbilstības sertifikāts tiek anulēts. Ierosinām nolikuma 1.pielikuma 4.8. un 4.12.punktus
svītrot.
Pasūtītājs:
Ņemot vērā to, ka Pasūtītājam ir jānodrošina Iekārtu apsardze, kas tiek realizēta
pieslēdzot Iekārtas apsardzes sistēmai, Pasūtītājam ir nepieciešams nodrošināt
apsardzes sistēmu elementu (piemēram, triecienu identificēšanas devēju (vibrodēvēju),
durvju atvēršanas devēju uzstādīšanu, u.tml.) uzstādīšanu Iekārtā.
Pasūtītājs šādu risinājumu, uzstādīt 3 (trīs) 10 A vienpola automātslēdžus, ir
izvēlējies kā saimnieciski izdevīgāko, lai nodrošinātu uzlādes stacijas darbības
nodrošināšanai nepieciešamo ārējo patērētāju barošanu.
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Pasūtītāja ieskatā iekārtu ražotājiem pastāv iespēja nodrošināt augstāk minēto
elementu uzstādīšanu Iekārtā, vienlaicīgi nodrošinot Iekārtai CE marķējumu.
Līdz ar to nolikuma 1. pielikuma 4.8. un 4.12. punkti paliek esošajā redakcijā.
Ieinteresētais piegādātājs:
Līguma projekta 2.6. punktā ir tikai noteikts, ka garantijas laikā jānodrošina
defektu novēršana bez maksas. Ierosinām papildināt Līguma 2.6.punktu ar tāda
rakstura garantijas noteikumiem, kas ir tipiski industrijai un tiek piemēroti.
Priekšlikumu līguma 2.6.punkta redakcijai varam iesniegt pēc sanāksmes.
Pasūtītājs:
Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību
veikt līguma projekta grozījumus.
Ieinteresētais piegādātājs:
Konkrētā iepirkuma priekšmets satur intelektuālo īpašumu. Ir paredzams, ka
līguma izpildes laikā līguma Izpildītājs nodos Pasūtītājam ar Izpildītāja īpašumu
saistītu informāciju. Lai šādas informācijas aprite neradītu strīdus un dažādus tiesiskos
riskus, iepirkuma līgumā skaidri jāatrunā līgumslēdzēju pušu tiesības, to apjoms un
ierobežojumi ar intelektuālo īpašumu saistīto jautājumu kontekstā. Priekšlikums
līgumu papildināt ar jaunu sadaļu. Priekšlikumu šai līguma sadaļai varam iesniegt pēc
sanāksmes.
Pasūtītājs:
Pasūtītājs vēlas iegādāties Iekārtu un izmantot to, t.sk. arī tās
programmnodrošinājumu, neierobežotu laika periodu. Ne nolikumā, ne līgumā
Pasūtītājs nav izvirzījis prasības iegūt Iekārtas intelektuālo īpašumu.
Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību
veikt līguma grozījumus.
Ieinteresētais piegādātājs:
Ierosinājums līgumā iekļaut punktu, ar ko tiek ierobežota pušu atbildība par
zaudējumiem kaut kādā apmērā. Tipiska industrijas prakse ir zaudējumu ierobežošana
līgumsummas apmērā. Esam sagatavojuši un iesnieguši garāku tekstu ar
paskaidrojumiem..
Pasūtītājs:
Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību
veikt līguma grozījumus.
Ieinteresētais piegādātājs:
Atgriežoties pie garantijas noteikumiem, ja Pasūtītājs apstiprina, ka ražotāja
garantijas noteikumi ir noteicošie, tad tas nozīmē, ka Pasūtītājs piekrīt jebkuriem
garantijas noteikumiem. Lielam ražotājam tie būs standarta noteikti, savukārt ja tas ir
“pusmājražotājs”, tad tas var ierakstīt noteikumos jebko un tas nozīmē lielu risku
Pasūtītājam.
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Pasūtītājs:
Paldies par piebildi. Iepirkumu komisija izvērtēs un lems par līguma redakciju
attiecībā uz garantijas nosacījumiem.
Ieinteresētais piegādātājs:
Iepirkuma nolikuma iepriekšējā redakcijā piedāvājumam bija paredzēti papildus
punkti par to, ja Iekārtai ir iespējams palielināt maksimālo uzlādes jaudu un Iekārta spēj
nodrošināt vienlaicīgu divu elektromobiļu līdzstrāvas uzlādi, kas nodrošinātu Iekārtas
efektīvāku izmantošanu nākotnē un lielākas ērtības klientiem. Pēc iepirkuma nolikuma
grozījumiem ir šie punkti ir pazuduši, bet ir palikuši papildu punkti – kopā maksimums
10 (maksimums 12.5% no maksimāli iespējamā punktu skaita), par to cik liels ir
Iekārtas displejs un par to, ka Iekārtas displejs ir skārienjūtīgs. Ierosinājums izslēgt arī
šos punktus no nolikuma.
Pasūtītājs:
Pasūtītājs saņēma sūdzību par minētajiem punktiem, kas saistīti ar jaudas
palielināšanu, un, izvērtējot pretendenta iesniegto argumentāciju, šie punkti tika
izslēgti no nolikuma.
Papildu punktu piešķiršana Iekārtām, kurām ir lielāka izmēra un skārienjūtīgs
displejs, Pasūtītāja ieskatā ir pamatojama ar to, ka ražotājs Iekārtās izmanto jaunākas
un progresīvākas tehnoloģijas, un nākotnē pastāv iespējas šīs tehnoloģijas izmantot,
paplašinot Iekārtas funkcionalitāti un uzlabojot klientu apkalpošanas līmeni.
Ieinteresētais piegādātājs:
Jautājums par 4.3.6. punktu, pretendenta apliecinājums, ka pretendents
nodrošina servisa centru vai tehniskā atbalsta dienestu atbilstoši ražotāja prasībām,
un personāla, kas nodrošinās piedāvāto iekārtu uzstādīšanu un uzturēšanu atbilstoši
ražotāja prasībām, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;
Vai der apliecinājums, ka līguma noslēgšanas gadījumā ražotājs veiks personāla
apmācību un personāls būs kvalificēts.
Pasūtītājs:
Lai nerastos pārpratumi, lūdzu noformulējiet jautājumu un iesūtiet mums uz epastu un iepirkuma komisija izskatīs un sniegs atbildi.
Ieinteresētais piegādātājs:
Jautājums par nolikuma 4.3.9.punktu un konkrēti par papildinājumu, kas ar to
ir domāts - ja pretendents Nolikuma 3.4. vai 3.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā
ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam,
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus
dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
pretendenta rīcībā un informāciju par finansiālo atbildību par līgumu.
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Pasūtītājs:
Precizējam, ka Nolikuma 4.3.9.punktā noteikts, ka gadījumā, ja pretendents
Nolikuma 3.4. vai 3.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu (citu tirgus
dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu
vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, un attiecībā uz
saimniecisko un finansiālo stāvokli (Nolikuma 3.4.punktu) arī informāciju par
finansiālo atbildību par līgumu.
Ieinteresētais piegādātājs:
Lūgums precizēt, vai piedāvājumā ir jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas
pieslēgšanu vadības un monitoringa sistēmai – papildu licences (ja tādas ir, darbaspēka
izmaksas u.t.t.)
Pasūtītājs:
Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas iegādi, piegādi,
montāžu, ieregulēšanu, Iekārtas pieslēgšanu vadības sistēmai un tās uzturēšanu darba
kārtībā. Attiecīgi nolikums tiks papildināts ar šādu punktu.
Ieinteresētais piegādātājs:
Vai tiks izsludināts konkurss par vadības sistēmu?
Pasūtītājs:
Jā, konkursu plānots izsludināt tuvākajā laikā.
Ieinteresētais piegādātājs:
Nolikuma 1. pielikumā 7.3. punktā minēts, ka Iekārtai jānodrošina
programmatūras atjauninājumi, bet nekur nav minēts, vai šie atjauninājumi būs
nepieciešami, cik ilgā laika periodā un vai tas jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.
Pasūtītājs:
Visi aktuālie programmatūras atjauninājumi jāiekļauj piedāvājumā visā līguma
darbības periodā. Iepirkuma nolikums tiks papildināts ar prasību nodrošināt
programmatūras atjauninājumus.
Ieinteresētais piegādātājs:
Nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas (uzturēšana) prasības
8. punktā minēts, ka Apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā (piem. vandālisma
gadījumā) pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma Pretendentam jāizbrauc uz iekārtas
atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jākonstatē nodarītie
bojājumi, jāinformē pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi.
Vai tas nozīmē to, ka trauksmes gadījumā pirmais kontakts būs pretendents? Kas
segs izdevumus par izbraukumiem viltus trauksmes gadījumā?
Lūgums papildināt nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas
(uzturēšana) prasības 8. punktu, paredzot, ka Pretendentam jāizbrauc uz notikuma
vietu, ja tiek konstatēti Iekārtai nodarītie bojājumi.
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Pasūtītājs:
Nostrādājot trauksmes signālam, apsardzes kompānija izbrauks uz notikuma
vietu, apsekos objektu un, ja tiks konstatēts, ka Iekārtai nodarīti bojājumi, tad tiks
pieņemts lēmums par Iekārtas uzturētāja pārstāvja izsaukšanu uz notikuma vietu.
Nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas (uzturēšana) prasības
8. punkts tiks papildināts atbilstoši sniegtajam skaidrojumam.
Ieinteresētais piegādātājs:
Kā plānots segt izmaksas par izbraukumiem pie Iekārtas vandālisma gadījumos,
lai veiktu Iekārtas apsekošanu un bojājumu novērtēšanu, kā arī izmaksas par bojājumu
novēršanu.
Pasūtītājs:
Izmaksas par izbraukumiem vandālisma gadījumos, lai veiktu Iekārtas
apsekošanu un bojājumu novērtēšanu, kā arī kā arī izmaksas par bojājumu novēršanu,
plānots segt no Iekārtas apdrošināšanas polises.
Sanāksmes sekretāre jautā, vai visi klātesošie ir uzdevuši savus jautājumus un sanāksmi
varam slēgt. Individuālās domas un viedokļi netiek uzskatīti par jautājumiem, tādēļ tie
protokolā netiks atspoguļoti.
Visi klātesošie ieinteresētie piegādātāji apstiprinoši atbild, ka ir uzdevuši jautājumus.
Sanāksmes sekretāre informē, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks
publicēts CSDD mājas lapā internetā pie attiecīgā iepirkuma. Jautājumus, kurus
ieinteresētie piegādātāji vēlas precīzi noformulēt, lai saņemtu konkrētu pasūtītāja
atbildi, lūdzam iesniegt pasūtītājam Nolikumā noteiktajā kārtībā.
Ieinteresētie piegādātāji rakstveidā iesniedza priekšlikumus izmaiņām nolikumā.
Sanāksmes sekretāre slēdz sanāksmi.
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