Rīgā, 16.02.2017.
Skaidrojums Nr.8
par atklātā konkursa
„Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde,
montāža un uzturēšana”
(id. nr. CSDD 2016/78ERAF)
nolikumu
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi
pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde,
montāža un uzturēšana” (id. nr. CSDD 2016/78ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un
paskaidro:
1.jautājums
Nolikuma 2.pielikumā “Iekārtas nodrošināšanas (uzturēšanas) prasības” Prasību aprakstā Nr.8 ir
norādīts, 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.
Aicinām izskatīt iespēju formulēt šo prasību šādi: “Apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā, ja
apsardzes kompānija konstatē acīmredzamu iekārtas bojājumu (piem., vandālisma vai cita trešās
puses nodarījuma rezultātā), pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma Pretendentam jāizbrauc uz
iekārtas atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jākonstatē bojājumi,
jāinformē Pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi”
Atbilde:
Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis grozījumus nolikumā un nolikuma 2.pielikuma 2.11. punkts
paredz, ka apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā, ja apsardzes kompānija konstatējusi
acīmredzamus Iekārtas bojājumus (piemēram vandālisms, satiksmes negadījums u.c.),
Pretendentam pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma jāizbrauc uz iekārtas atrašanās vietu un kopā
ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jāfiksē nodarītie bojājumi, jāinformē Pasūtītājs un jānovērš
iespējamie tālākie kaitējumi.
2.jautājums
Lūdzam izskatīt iespēju papildināt līgumu, paredzot segt Pretendenta radītās izmaksas (iekārtu
nomaiņas, to aizstāšanas, apsekošanas, utml.), kas radušās ārpus garantijas gadījumos iekārtu
neatbilstošas lietošanas gadījumā un ne Pretendenta vainas dēļ, bet trešo pušu nodarījumu rezultātā.
Atbilde:
Informējam, ka saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma 2.9.punktu Pasūtītājs nodrošina iekārtu
apdrošināšanu pret vandālismu, pret trešo personu prettiesisku rīcību u.tml. riskiem. Vēršam
uzmanību, ka nolikuma 2.pielikums tiks pievienots līgumam, līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka nav
nepieciešami grozījumi līgumā.
3.jautājums
Tehniskās specifikācijas punktā 7.5. (Iekārtas vadība) norādīts: “Nodrošina pieslēgumu jebkurai
uzlādes staciju vadības sistēmai”. Vai pareizi saprotam, ka piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visas
izmaksas. Kas attiecas uz iekārtas pieslēguma izveidošanu vadības sistēmai un uzturēšanu 60
mēnešu, piemēram:
- iekārtas parametru konfigurēšanas darbi,

- programmatūras licences,
- interneta pieslēguma uzturēšanas izmaksas (SIM kartes abonēšanas izmaksas).
Atbilde:
Informējam, ka saskaņā ar nolikuma 4.7. punktu Pretendentam finanšu piedāvājums ir jāsagatavo
un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma paraugam Nolikuma 5.pielikumā, ievērojot, ka
Pretendentam piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas (izņemot PVN) līguma
nodrošināšanai atbilstoši Nolikumā paredzētajam. Vēršam uzmanību, ka interneta pieslēgumu
nodrošinās Pasūtītājs.
4.jautājums
Lūdzu, detalizētāk paskaidrot prasību Nolikuma 1. pielikuma minēto 4.8. punktu, "Jānodrošina
iespēja iekārtas korpusa iekšienē uzstādīt (mehāniski nostiprināt) apsardzes sistēmas elementus –
piemēram triecienu identificēšanas devēju (vibrodēvēju), durvju atvēršanas devēju u.tml.".
Vai varat definēt vietas gabarītus vai elementu gabarītus?
Atbilde:
Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis grozījumus, papildinot nolikuma 4.8.punktu. Nolikuma
4.8.punkts paredz, ka iekārta jāaprīko ar apsardzes sistēmas elementiem – triecienu identificēšanas
devēju (Texecom Impaq E (vai ekvivalents)) un magnētisko kontaktu (KA-2071 (vai ekvivalents)).
5.jautājums
Iepazīstoties ar iepirkuma "Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un uzturēšana"
nolikumu, vēlamies precizēt 3.nodaļas "Prasības pretendentu atlasei" punkta 3.5.1. minētos
kritērijus. Vai pretendenta iekārtu uzstādīšanas pieredzei jābūt Latvijas ietvaros, vai arī tā var būt
ārvalstīs gūtā pieredze?
Vai iekārtām ir jābūt ražotām kādā no Eiropas valstīm vai arī tās var būt ražotas jebkurā pasaules
valstī?
Atbilde:
Informējam, ka nolikuma 3.5.1.punkts neparedz konkrētas valstis, kurās būtu jābūt iegūtai
pieredzei. Tāpat informējam, ka nepastāv ierobežojumi attiecībā uz valsti, kurā iekārta ražota.
6.jautājums
Precizējošs jautājums par tehniskās specifikācijas 2.2. punktu - Izejas spriegums iekļaujas
diapazonā 50 līdz 800V. Ja mūsu pārstāvētā ražotāja iekārta, atbilstoši CHAdeMO standartam,
nodrošina līdz 500V spriegumu – iekārta atbilst prasībām?
Atbilde:
Informējam, ka iekārta atbilst prasībām.
7.jautājums
Lai kvalificētos iepirkumam ar tehniskajām un profesionālajām spējām, kas definēta 3.5. – ja mums
ir sadarbības līgums ar ražotāju un esam oficiālie iekārtu un servisa nodrošinātājai, vai varam
izmantot ražotāja iepriekšējo 3 gadu pieredzi punktu 3.5.1. – 3.5.5. izpildei?
Atbilde:
Informējam, ka Pretendents ir tiesīgs balstīties uz cita uzņēmēja iespējām. Šādā gadījumā
Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
(citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
pretendenta rīcībā.
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