Id. Nr. CSDD 2017/06ERAF

03.04.2017.
Skaidrojums Nr.3
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma
komisija ir izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātā konkursa
„Elektromobiļu uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde un
uzturēšana” (id. nr. CSDD 2017/06ERAF) nolikumu un paskaidro:
1.jautājums:
Nolikuma 3.punkta Prasības pretendentu atlasei 3.4.apakšpunktā ir
noteikts, ka Pretendentam ... ir tiesības sniegt elektroniskās naudas un/vai
maksājumu pakalpojumus atbilstoši attiecīgās pretendenta reģistrācijas valsts
normatīvo aktu prasībām, ... . Nolikuma 4.3.2.apakšpunktā ir noteikts, ka
Pretendentam atlasei ir jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3.4.punkta prasībām
licences vai cita dokumenta kopiju. Vienlaicīgi norādām, ka Pretendents,
iepazīstoties ar Tehnisko specifikāciju, neatrod jebkādas pamatojošus
nosacījumus šādu kvalifikācijas prasību noteikšanai, tādēļ lūdzam komisiju
norādīt uz tiem Tehniskās specifikācijas punktiem, kas kalpo par pamatu šādas
prasības iekļaušanai nolikumā. Pretendenta ieskatā iepirkuma priekšmets nav
saistīts ar elektroniskās naudas un/vai maksājumu pakalpojumu sniegšanu, tādēļ
lūdzam Jūs sniegt detalizētu skaidrojumu par Pasūtītāja izvirzītajiem mērķiem un
plānotajiem iepirkuma līguma izpildes rezultātiem saistībā ar elektroniskās
naudas un/vai maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai veikt grozījumus nolikumā,
izslēdzot 3.4.apakšpunktā minēto prasību.
Atbilde:
Nolikuma 2.2.punktā ir norādītas pakalpojuma sastāvdaļas, kas ir
jānodrošina pretendentam. Šī punkta 2.2.2.5.apakšpunkts nosaka, ka
pretendentam ir jānodrošina pasūtītāja uzdevumā maksas pieņemšanu par
pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem un darījumu slēgšanu starp pasūtītāju un
personu, kas saņem elektromobiļu uzlādes pakalpojumu elektromobiļu uzlādes
vietā (turpmāk – klienti).
Nolikuma 4.6.3.punkts nosaka, ka pretendentam ir jāiesniedz
apliecinājums, ka līguma darbības laikā pretendents nodrošinās maksas
pieņemšanu no klientiem par pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem un saņemtās
maksas par pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem pārskaitīšanu pasūtītājam.
Nolikuma 2.pielikuma “Uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas
izstrādes un uzturēšanas prasības” 2.6.punkts un 2.7.punkts nosaka pretendenta
pienākumu maksājumu pieņemšanai un to pārskaitīšanai pasūtītājam:
1) 2.pielikuma 2.6.punkts – “Pretendentam jānodrošina pasūtītāja
uzdevumā maksas pieņemšanu par pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem
Sistēmas lietotājiem (klientiem), atbilstoši pasūtītāja noteiktajiem tarifiem, un
darījumu slēgšanu starp pasūtītāju un Sistēmas lietotāju (klientu).”
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2) 2.pielikuma 2.7.punkts – “Pretendents reizi mēnesī pārskaita pasūtītājam
maksu par visiem iepriekšējā mēnesī Sistēmas lietotāju (klientu) izmantotajiem
Sistēmas pakalpojumiem. Pārskaitījumu pretendentam jāveic 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc pasūtītāja rēķina un pasūtītāja atskaites saņemšanas.”
Pasūtītājam ir būtiski, lai tiktu nodrošināts kvalitatīvs un klientiem drošs
maksājuma pakalpojums, kā arī lai par pakalpojumu (elektromobiļu uzlādi)
saņemtā nauda tiktu glabāta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās
naudas likuma 38.panta (Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra
direktīvas 2007/64/EK 9.pants) prasībām un tiktu pārskaitīta tieši uz pasūtītāja
kontu, neizmantojot starpnieka kontus. Minēto prasību var nodrošināt tikai
attiecīgi reģistrēta elektroniskās naudas un/vai maksājumu pakalpojumu iestāde.
Papildus tam, lai nodrošinātu citu uzlādes staciju īpašniekiem/valdītājiem
iespēju pieslēgties Sistēmai un piedāvāt elektrouzlādes pakalpojumu klientiem,
Nolikuma 1.pielikumā izvirzīta prasība (4.7., 4.8. un 4.9.punkti) Sistēmai
nodrošināt iespēju veidot Sistēmas apakšlietotāju (uzlādes iekārtu
īpašnieku/valdītāju) kontus un nodrošināt to pārvaldību, t.sk. nosakot individuālus
uzlādes tarifus. Līdz ar to maksājumi par elektrouzlādes pakalpojumu tiks veikti
ne tikai pasūtītāja, bet arī Sistēmas apakšlietotāja/-u uzdevumā un saskaņā ar
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2. panta otro daļu
maksājumu pakalpojumus Latvijā ir tiesības sniegt vienīgi kredītiestādēm,
reģistrētām un licencētām maksājumu vai elektroniskās naudas iestādēm,
krājaizdevu sabiedrībām, kā arī kādā Eiropas Savienības dalībvalstī licencētām
maksājumu vai elektroniskās naudas iestādēm, kuras ir paziņojušas par šādu
pakalpojumu sniegšanu Latvijā.
Nolikumā ir iekļauts pretendenta pienākums nodrošināt gan maksājumu
pieņemšanu, gan to pārskaitīšanu pasūtītājam un attiecīgi Nolikuma 3.4.punkta
prasība, ka pretendentam Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas
zonas valstī ir tiesības sniegt elektroniskās naudas un/vai maksājumu
pakalpojumus atbilstoši attiecīgās pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu
prasībām, tajā skaitā ar tiesībām sniegt minētos pakalpojumus Latvijā. Ņemot
vērā iepriekš minēto, šī prasība ir pamatota un nolikumā nav nepieciešams veikt
grozījumus.
2.jautājums:
Izsludinātā iepirkuma vērtēšanas kritērijs ir noteikts kā saimnieciski
izdevīgākā piedāvājuma izvēle, kas pēc būtības paredz noteikt obligāti izpildāmās
prasības un prasības, par ko tiek piešķirti papildus punkti. Saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 46.panta 3.daļu Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
izvēles gadījumā pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju
īpatsvarus un skaitliskās vērtības, ... . Nolikuma 5.12.punktā ietvertie vērtēšanas
kritēriji ir noteikti pretrunā ar iepriekš minēto likuma pantu, kas strikti nosaka, ka
2

Id. Nr. CSDD 2017/06ERAF

Pasūtītājam jānorāda vērtēšanas kritēriji nozīmīguma secībā, kas šajā gadījumā ir
vērtēšanas punktu īpatsvars.
Atbilde.
Nolikuma 5.12.punktā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem ir norādīta
attiecīgi katram piešķiramā skaitliskā vērtība. Šajā punktā ir iekļauti divi
vērtēšanas kritēriji, kas attiecīgi ir norādīti to nozīmīguma secībā:
1) elektromobiļu uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrādes
un uzturēšanas izmaksas (piedāvājuma cena) – 60 punkti un
2) pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana lietotāju (klientu) ērtībai (kopā 40
punkti) ar šādām papildu funkcijām (norādīti kā apakškritēriji) – 40 punkti.
Lai arī 2.vērtēšanas kritērija apakškritēriji nav sarindoti pēc tiem
piešķirtajām skaitliskajām vērtībām, tas nemazina šo skaitlisko vērtību īpatsvaru
un acīmredzami informē pretendentus, ka apakškritērijs, kuram ir piešķirts,
piemēram, 15 punktu īpatsvars ir vērtīgāks nekā tas, kuram ir 5 punkti. Bez tam
saskaitāmo kārtība nemaina gala summu.
Ņemot vērā to, ka, sakārtojot vērtēšanas kritērijus citādā secībā, gala
iznākums – saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana, nemainās, un
punktu skaitliskās vērtības nosaka, kā arī metodoloģija papildus novērtē, kad tiek
piešķirts lielāks punktu skaits, līdz ar to komisijas ieskatā nav samērīgi veikt
grozījumus Nolikumā.
3.jautājums:
Vienlaicīgi vēršam Jūsu uzmanību, ka Pasūtītāja noteiktais vērtēšanas
kritērijs - atbalsta dienesta īsais tālruņa numurs - ir iekļauts gan obligāto prasību
sadaļā, gan prasībās, par ko tiek piešķirti papildus punkti. Norādām, ka gadījumā,
ja Pasūtītājs ir iekļāvis augstāk minēto prasību Obligāto prasību sadaļā - Tehniskā
specifikācija, 8.4.apakšpunkts -, tad šāda prasība nevar būt vienlaicīgi iekļaujama
arī papildus prasību sadaļā - Tehniskā specifikācija, 15.1.apakšpunkts - un par to
nevar būt piešķirami papildus punkti.
Lūdzam Jūs izvērtēt izvēlēto vērtēšanas punktu nozīmīgumu Pasūtītāja
ieskatā un veikt grozījumus Nolikumā un izslēgt Nolikuma 5.punkta
5.12.apakšpunkta tabulas 2.4.punktā iekļauto papildus vērtēšanas kritēriju atbalsta dienesta īsais tālruņa numurs (N) (5 punkti).
Atbilde.
Ņemot vērā šī projekta nozīmīgumu un termiņus tā ieviešanai –
elektromobiļu uzlādes staciju darbības nodrošināšanai, iepirkuma komisija, lai
atrisinātu konstatēto nepilnību un nodrošinātu vienādu pieeju piedāvājuma
sagatavošanai, informē par šādu kārtību:
1) atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 8.4.punktam
pretendentam ir jāizpilda šī prasība, nodrošinot atbalsta dienesta īso tālruņa
numuru;
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2) ņemot vērā to, ka atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma 8.4.punktam atbalsta
dienesta īsa tālruņa numura nodrošināšana ir obligāta prasība, pretendents
1.pielikuma 15.1.punktā atzīmē, ka atbalsta dienesta īsais tālruņa numurs tiek
nodrošināts;
3) Nolikuma 5.12.punkta 2.vērtēšanas kritērija 2.4.apakškritērijā, izpildot
Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 8.4.punkta prasību un attiecīgi
15.1.punktu, pretendenti, kas izpildījuši šīs prasības, saņem maksimālo iespējamo
punktu skaitu – 5 punkti.
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