Rīgā, 27.01.2017.
Skaidrojums Nr.6
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 tehniskajā specifikācijā norādītās prasības attiecībā uz iekārtas displeju (izmērs lielāks vai
vienāds par 6”, tajā nolasāmā informācija) un tam piemērojamie vērtēšanas kritēriji (piemēram,
maksimālais punktu skaits pie izmēra virs 10” un skārienjūtīga – kopā 10% vērtība no kopējā
piedāvājuma) ir pamatoti un samērojami ar displejā nepieciešamās, attēlojamās informācijas
apjomu? Par cik maksimālais punktu skaits pienākas par vismaz 10” lielu ekrānu (~20x16cm
liels), kurā nepieciešams tikai nolasīt informāciju, lūdzam šo punktu neiekļaut vērtēšanas
kritērijos. Tā pat lūdzam neiekļaut tehniskajā specifikācijā norādītu minimālo displeja izmēru
vismaz 6”, jo dažādiem ražotājiem attēlojamās informācijas apjoms ir dažāds un tas nerada
nepieciešamību pēc maksimāli lielākā. Vai ir pamatoti vērtēt to, vai displejs ir skārienjūtīgs, ja
pie dotās specifikācijas, veicot lietotāja identifikāciju ar RFID karti un automātisku ligzdas
atvēršanu, lietotājam vispār nav nepieciešams veikt papildus darbības displejā. Šajā sakarā
izvērtēt iespēju šo punktu neiekļaut vērtēšanas kritērijos.
Atbilde:
Informējam, ka dažādām iekārtām displejā attēlojamās informācijas apjoms un iekārtas
darbības algoritms, kā arī veicamās darbības uzlādes procesa vadībai var būt atšķirīgas.
Piemēram, automātiskā uzlādes uzsākšana, veicot tikai lietotāja identifikāciju ar RFID karti,
nav obligāta prasība un pretendents var iesniegt piedāvājumu bez šādas opcijas. Līdz ar to
iespējams uzlādes procesa vadības algoritms, kas var ietvert gan dažādas informācijas apjoma
atspoguļošanu ekrānā, gan uzlādes procesa vadību, izmantojot skārienjūtīga ekrānu vai vadības
pogas.
Tāpat uzlādes iekārtu ražotāji, lai nodrošinātu lietotājiem ērtāku un pārskatāmāku uzlādes
procesu, ekrānā atspoguļo papildu informāciju (piemēram par akumulatoru baterijas uzlādes
līmeni, izmantoto kontaktdakšu vai atlikušo uzlādes laiku), tam izmantojot lielāka izmēra
ekrānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un rūpējoties par iekārtas lietotāju ērtībām, pasūtītājs uzskata, ka:
1. Displeja izmērs vismaz 6” ir minimāli nepieciešamais, lai nodrošinātu informācijas par
uzlādes procesu atspoguļošanu, un augstāku punktu skaitu piešķir pretendentam, kura
piedāvātās iekārtas displeja izmērs ir lielāks;
2. Skārienjūtīgā ekrāna izmantošana ir lietotājiem ērtāks veids uzlādes procesa vadībai
nepieciešamo darbību veikšanai.
Līdz ar to pasūtītāja ieskatā izvēlētais papildu punktu skaits gan par displeja izmēru, gan par
skārienjūtīgā ekrāna izmantošanu ir pamatots.

2.jautājums
Vērtēšanas kritēriji norāda, ka 10 punkti tiks piešķirti pretendentam, kas nodrošina DC / DC
vienlaicīgu uzlādi. Šāda iekārta maksā pārmērīgi dārgi un būtu nepieciešami divi atsevišķi DC
transformatori vienā korpusā. Šāda tipa standarta lādētāji nav pieejami ātro uzlādes iekārtu
tirgū, kas nodrošina šo funkcionalitāti. Lūdzam izvērtēt vērtēšanas kritērijus atkārtoti un izņemt
šādu vērtēšanas kritēriju no konkursa nolikuma.
Atbilde:
Informējam, ka pasūtītājs ir veicis grozījumus un izslēdzis šādu prasību.
3.jautājums
Saskaņā ar nolikuma punktu 4.4. pretendents par ārvalstu partneri var iesniegt ESPD
kvalifikācijas dokumentāciju. Ņemot vērā to, ka ESPD dokuments partnera valstī tiek izsniegts
angļu valodā un tā apjoms pārsniedz 30 lpp., lūdzam Pasūtītājam atļaut ESPD dokumentu
iesniegt angļu valodā bez tulkojuma latviešu valodā.
Atbilde:
Informējam, ka latviešu valodā jāsagatavo viss piedāvājums, lai pasūtītājs varētu izvērtēt
piedāvājumu atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā kvalifikācijas prasībām.
Toties papildmateriāli, piemēram, iekārtu prospekti un bukleti var tikt iesniegti svešvalodā.

