Id. Nr. CSDD 2017/43

Rīgā, 11.07.2017.
Skaidrojums Nr.1
par atklātā konkursa
„Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums”
(id. nr. CSDD 2017/43) nolikumu
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija
ir izskatījusi pretendenta jautājumus par konkursa „Telpu un teritoriju
uzkopšanas pakalpojums” (id. nr. CSDD 2017/43) nolikumu (turpmāk –
Nolikums) un paskaidro:
1.jautājums.
Eizenšteina ielā 18 ir telpu grupa, kas jāuzkopj 2 x nedēļā. Cik m2 ir katra?
Atbilde:
Pakalpojums jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darbu apjomu
sarakstam Nolikuma 1. un 2.pielikumā. Biroju ēkai, atbilstoši apjomu sarakstam,
grīdas platība sastāda 750 m2, savukārt, viena konteinera grīdas platība sastāda
15m2.
2.jautājums.
Kuros objektos un cik h dienā/nedēļā ir jānodrošina dežūrapkopēja (teh. Spec.
Noteikts, ka dežūrapkopēja jānodrošina tikai stipras snigšanas laikā, un muzeja
zālē)? Vai samaksu par šo pakalpojumu jāietver mēneša cenā?
Atbilde:
Pakalpojums jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darbu apjomu
sarakstam Nolikuma 1. un 2.pielikumā. Dežūrapkopēja muzeja zālē ir jānodrošina
tikai stipras snigšanas periodā, kad telpās tiek ienests liels netīrumu daudzums.
Savukārt, to apjomu un risku izvērtē pats Pretendents balstoties uz savu pieredzi.
Minētās izmaksas ir jāiekļauj kopējās mēneša izmaksās. Muzejā??
3.jautājums.
Vai wc papīru, roku dvieļus, šķidrās ziepes nodrošina Pasūtītājs ?
Atbilde:
Skatīt nolikuma 2.5.punktu - Pretendentam, veicot pakalpojumu, jānodrošina tam
nepieciešamais inventārs, tehnika un pielietojamie materiāli, kuru uzskaitījums un
lietošanas tehnoloģija tiek norādīta tehniskā piedāvājuma sadaļās par attiecīgo
objektu. Higiēnas preču (roku dvieļu, tualetes papīru, šķidro ziepju) uzpildīšanu
jāveic pretendentam, taču to piegādi nodrošina Pasūtītājs.
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4.jautājums.
Atklātā konkursa „Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi” ID Nr. CSDD
2017/43 nolikuma 9.pielikumā”Līguma projekts”
Punktā 4.1.5. teikts, ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esošu visu risku civiltiesiskās atbilstības
apdrošināšanas polise ne mazāk kā 100 000 EUR gadā, kura izsniegta
konkrētajam Objektam.
Ja pretendents piedalās visās (piecās ) konkursa daļās un tiek atzīts par uzvarētāju
visās piecās daļās, par kādu summu jābūt civiltiesiskajai apdrošināšanai? Vai
Civiltiesiskā apdrošināšanas polise par 100 000 EUR ir katrā konkursa daļā ?
Atbilde:
Atbilstoši Nolikuma prasībām, Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības būs jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāk
kā 100 000 EUR apmērā par katru iepirkuma daļu (objektu). Nolikuma
2.13.punkts “Pretendentam ir jāveic savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
ne mazāk kā 100 000 EUR apmērā par katru iepirkuma daļu.”
Lai Pretendents varētu sagatavot detalizētu un pamatotu tehnisko un
finanšu piedāvājumu ir ieteicams apmeklēt katru objektu, par kuru tiks iesniegts
piedāvājums. Katrs objekts ir ar atšķirīgu raksturu un apjomu.

