Rīgā, 13.01.2017.
Skaidrojums Nr.2
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
Ko nozīmē TS ”Iekārta ir patstāvīgi piestiprināta pie pamata…”” ? Vai tas nozīmē ka iekārtu
jāvar nomontēt no pamata bojājuma gadījumā?
Atbilde:
“Iekārta ir patstāvīgi piestiprināta pie pamata” nozīmē to, ka tā ir piestiprināta pie pamata
atbilstoši ražotāja noteiktajai montāžas shēmai.

2.jautājums
Vai Tehniskajā specifikācijas punktā 3.4. Kontaktdakšai iespējamas variācijas?
Atbilde:
Tehniskās specifikācijas 3.4.punkta prasība paredz, ka pretendentam jāpiedāvā Type 2
kontaktdakša.

3.jautājums
Tehniskajā specifikācijas punktam 4.14. lūdzam sniegt detālāku skaidrojumu.
Atbilde:
Pretendentam jānodrošina iespēja pievadīt 2 (divus) UTP Cat5e kabeļus (paredzētus lietošanai
ārā) caur iekārtas pamatni, kas paredzēti uzlādes stacijai nepieciešamā interneta pieslēguma
nodrošināšanai un nolikuma 1.pielikuma 4.8.punktā paredzēto apsardzes sistēmas elementu
darbības nodrošināšanai.
4.jautājums
Tehniskajā specifikācijas punktā 6.1. lūdzam sniegt detālāku skaidrojumu- ko nozīmē Type
A/B ?
Atbilde:
Tehniskās specifikācijas 6.1.punktā norādītais Type A/B ir standartā ISO/IEC 14443 iekļautie
RFID karšu tipi.

5.jautājums

Par cik šādas iekārtas netiek ražotas Latvijas Republikā tad iekārtas prospekti, papildus
materiāli un bukleti ir angļu, vācu vai krievu valodās. Vai saskaņā ar nolikuma punktu 1.7.2.
visiem pievienotajiem materiāliem ir jābūt latviešu valodā vai pietiek ar pamatspecifikāciju
un papildmateriāli var būt angļu valodā?
Atbilde:
Informējam, ka latviešu valodā jāsagatavo viss piedāvājums, lai pasūtītājs varētu izvērtēt
piedāvājumu atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām. Toties papildmateriāli, piemēram,
iekārtu prospekti un bukleti var tikt iesniegti svešvalodā.

6.jautājums
Kā izpildīt punktu 4.3.7 par VID vidējām stundas likmēm profesiju grupās, ja Pretendents vai
apakšuzņēmējs nav Latvijas rezidents un nevar šādu izdruku iesniegt?
Atbilde:
Informējam, ka pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šīs personas reģistrētas kā
Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

7.jautājums
Vai Pretendentam jāveic arī iekārtas Operatora funkcijas (norēķini ar lietotājiem) līguma
darbības laikā vai jāprobežojas tikai ar uzturēšanu un apkalpošanu?
Atbilde:
Informējam, ka līguma darbības laikā pretendentam jāveic tie iekārtu darbības nodrošināšanas
(uzturēšana) pakalpojumi, kas iekļauti iepirkuma nolikuma 2.pielikumā. Pasūtītājs nav
izvirzījis prasību par iekārtas operatora funkcijas (norēķini ar lietotājiem) nodrošināšanu.

8.jautājums
Iepazīstoties ar iepirkuma “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un
uzturēšana” nolikumu, vēlamies precizēt 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” punktā 4.2.
minēto kritēriju. Vai visām trīs kontakdakšām jābūt aprīkotām ar 3m savienošanas kabeli?
Atbilde:
Informējam, ka katrai kontaktdakšai ir jābūt aprīkotai ar vismaz 3 m garu kabeli.

9.jautājums
Iepazīstoties ar iepirkuma “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un
uzturēšana” nolikumu, vēlamies precizēt 3. nodaļas “Prasības pretendentu atlasei” punktā
3.4.1. minēto kritēriju. Nolikumā minēts, ka pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo
trīs (2013., 2014. un 2015.) finanšu gadu laikā ir ne mazāks kā EUR 1 000 000,00. Nav skaidrs
vai apgrozījumam jābūt EUR 1 000 000,00 viena gada laikā kādā no pēdējiem trim gadiem
vai summāri par pēdējiem trīs gadiem?
Atbilde:
Informējam, ka vidējais finanšu apgrozījums tiek rēķināts kā vidējais aritmētiskais.

10.jautājums
4.9. Iekārtas maksimālie izmēri. Vai saprotam pareizi - norādītie izmēri ir iekārtas korpusa
gabarītu izmēri?
Atbilde:
Informējam, ka esat pareizi sapratuši, proti, Nolikuma tehniskās specifikācijas 4.9.punktā
norādītie iekārtas maksimālie izmēri ir iekārtas korpusa gabarītu izmēri.

11.jautājums
Līguma punkts 2.6. Kura no iesaistītajām pusēm segs zaudējumus, ja tiks konstatēts, ka
iekārtas defekts ir radies 3. personas nepareizas iekārtas ekspluatācijas dēļ?
Atbilde:
Informējam, ka gadījumā, ja tiks konstatēts un pierādīts, ka iekārtas defekts ir radies 3.
personas nepareizas iekārtas ekspluatācijas dēļ (nav ievēroti iekārtas ražotāja ekspluatācijas
noteikumi), zaudējumu segšanu nodrošinās pasūtītājs.

12.jautājums
4.3.7. Gadījumā, ja tiek veidota piegādātāju apvienība un viens no piegādātājiem nav Latvijas
komercreģistrā reģistrēts komersants, vai ir nepieciešams norādīt šī komersanta vidējās
stundas tarifa likmes profesiju grupās?
Atbilde:
Informējam, ka pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šīs personas reģistrētas kā
Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

