Rīgā, 13.11.2017.
Skaidrojums Nr.2
par atklātas procedūras
“Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču
apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD 2017/61)
nolikumu
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir
izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātās procedūras “Transportlīdzekļu ātruma
mērīšanas stacionāro ierīču apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD
2017/61) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:
1. jautājums
Nolikuma punktā Nr. 6.2. noteikts:
“Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
līguma parakstīšanas, iesniedz pasūtītājam spēkā esošu līguma saistību izpildes
nodrošinājumu 50 000 EUR apmērā.” Lūdzu sniegt informāciju par nepieciešamo līguma
saistības izpildes nodrošinājuma veidu (bankas galvojums vai apdrošināšanas polise)?
Atbilde:
Pasūtītājs nav ierobežojis līguma saistības izpildes nodrošinājuma veidu, proti, tas var būt
bankas galvojums vai apdrošināšanas polise.
2. jautājums
Nolikuma 7.pielikuma punktā Nr.1.1 norādīta informācija: “1.1.
Pasūtītājs pasūta, un
Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja tiesiskā valdījumā esošo 100 transportlīdzekļu
ātruma mērīšanas stacionāro ierīču….” Tāpat arī Nolikuma 4.1. pielikuma 1.tabulā ir
uzskaitītas 100 ātruma mērīšanas iekārtas. Taču, Nolikuma 5.pielikumā Finanšu
piedāvājuma tabulā iekļauta informācija: “Summa mēnesī 99 Objektiem EUR bez PVN;
Summa 60 mēnešos 99 Objektiem EUR bez PVN”. Lūdzu sniegt/precizēt informāciju kādi
ir precīzie dati uz kādiem jābalstās veidojot Finanšu piedāvājumu.
Atbilde:
Finanšu piedāvājums jāsniedz par 99 Objektiem, jo vienā no Objektiem uz viena balsta
uzstādītas divas transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionārās ierīces. Lūdzam skatīt
Nolikuma tehniskās specifikācijas 4.1.pielikumu, kur norādīta šī informācija.
3. jautājums
Nolikuma 4.2. pielikuma punktā Nr.2 norādīta informācija “Objektos tehniskās apsardzes
veikšanai jānodrošina Nolikuma tehniskajām prasībām atbilstošas perimetra apsardzes
sistēmas ar video novērošanu, turpmāk tekstā – Sistēma, uzstādīšana”, taču iepirkuma
dokumentācijā nav norādīta precīza informācija par uzstādāmajām iekārtām un iekārtu
daudzumiem. Lūdzu sniegt nepieciešamo informāciju.
Atbilde:
Ņemot vērā, ka tirgū pastāv vairāki risinājumi šāda apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai,
Pasūtītājs nolikumā izvirzījis funkcionālās prasības iekārtām un to darbībai, līdz ar to
Pretendents izvēlas nepieciešamās iekārtas un to skaitu, ievērojot Pasūtītāja izvirzītās
prasības Nolikuma tehniskajā specifikācijā 4.pielikumā un iekļaujot finanšu piedāvājumā
visas nepieciešamās izmaksas.
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