Rīgā, 23.03.2017.
Skaidrojums Nr.11
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
Vai apkopēs pretendenta atbildības robeža ir iekārtas spailes vai ievadsadalne, vai arī kabelis/
kabeļu līnija līdz Pasūtītāja atbildības robežai/skaitītājam ar ST.
Atbilde:
Apkopes robeža ir ELT (elektrisko tīklu) un EST (elektronisko sakaru tīklu) kabeļu, kā arī
zemējuma kontūra pievienojumi pie iekārtas. Par kontaktu atbild iekārtas piegādātājs.
2.jautājums
Ņemot vērā, ka bijām sagatavojuši piedāvājumu uz 16/03/2017 iesniegšanai 10:00, bet
iepriekšējās dienas otrajā pusē tika publicēts jauns nolikums ar nenozīmīgām izmaiņām un
iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ir jautājums par dokumentu derīguma termiņiem
Pretendenta saimnieciskās un finansiālā stāvokļa apliecinājumam, Izziņai no bankas, par
finanšu līdzekļiem un Piedāvājuma nodrošinājums (apdrošināšanas polise) . Tā kā minētie
dokumenti ir derīgi tikai 30 dienas, mēs esam gatavi iesniegt pieteikumu jau šomēnes, bet uz
piedāvājuma atvēršanas dienu 10/04/2017 termiņš jau būs iztecējis. Vai pieteikums būs
atbilstošs nolikumam? Vai šie tendera grozījumi būs pēdējie? Minēto dokumentu sagatavošana
ir darbietilpīgs process un apdrošināšanas polise ir maksas pakalpojums, kas paralēli paredz
brīvo līdzekļu iesaldēšanu!
Atbilde:
Informējam, ka informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu bija publicēta
2017.gada 10.martā CSDD mājas lapā internetā pie attiecīgā iepirkuma.
Fakts, ka ir veiktas izmaiņas iepirkuma nolikumā un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas
termiņš, nemaina to, ka pretendents varētu neievērot nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājums
ir jāsagatavo atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājs nevar garantēt, ka publicētie iepirkuma grozījumi ir pēdējie grozījumi šī iepirkuma
ietvaros. Pasūtītāja pašmērķis nav veikt grozījumus iepirkuma nolikumā un pagarināt
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tādējādi radot papildu izmaksas pretendentiem piedāvājumu
sagatavošanā, bet gan mērķis ir iegādāties konkrēto vajadzību. Pasūtītājs veic grozījumus
iepirkuma nolikumā, ja saskata objektīvu nepieciešamību to darīt, toties termiņa pagarinājuma
nepieciešamību nosaka Publisko iepirkumu likums.
3.jautājums
Lūdzam atbildēt, vai Nolikuma 3.4.2.punktā norādītās prasības izpildi Pretendents var
apliecināt ar Latvijas Republikā, Eiropas savienībā vai Eiropas ekonomikas zonā reģistrētu
kredītiestādes apliecinājumu vai izziņu, vai garantijas vēstuli, kas izsniegta ne agrāk kā 30

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas, un kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finanšu
līdzekļi Nolikuma 3.4.2.punktā norādītajā apmērā, un kas ir rezervēti Līguma izpildes
uzsākšanai un nodrošināšanai līdz piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam, t.i.
90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
Atbilde:
Jā.

