Rīgā, 14.09.2018.
Skaidrojums Nr.2
par atklāta konkursa
“CSDD Jelgavas nodaļas klientu apkalpošanas centra
būvniecība (būvdarbu II kārta)” (Id.Nr. CSDD 2018/33)
nolikumu
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir
izskatījusi pretendenta jautājumus par atklāta konkursa “CSDD Jelgavas nodaļas
klientu apkalpošanas centra būvniecība (būvdarbu II kārta)” (Id.Nr. CSDD
2018/33) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:
1.jautājums
Iepirkuma nolikuma 3.5.3.punktā norādīts, ka pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un vēlāk) viena ēku jaunbūves vai pārbūves
(rekonstrukcijas) būvdarbu līguma ietvaros ir veicis ārējās lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas apakšzemes cauruļvadu izbūves darbus ar kopējo trases garumu ne mazāk kā
1000 m, un šajā periodā attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā.
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves tehnoloģija ne ar ko neatšķiras no sadzīves
kanalizācijas tīklu izbūves tehnoloģijas, jo minēto kanalizācijas cauruļvadu izbūves
pamatprincipi ietver identisku tehnoloģiju attiecībā uz tranšeju sagatavošanu,
cauruļvadu pamatojuma izbūvi, cauruļvadu savstarpējo savienošanu, cauruļvadu
noteikto kritumu ievērošanu utt. Pretendenti un būvdarbu vadītāji, kuriem ir pieredze
sadzīves kanalizācijas sistēmu izbūves darbu veikšanā vai vadīšanā, pilnībā ir ieguvuši
tehniskās un profesionālās spējas, kas ir nepieciešamas, lai izpildītu vai vadītu Konkursa
iepirkuma priekšmetā ietilpstošos lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves darbus.
To, ka lietus ūdens kanalizācijas izbūves process ir līdzīgs sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūves procesam un šo darbu veikšanā vai vadīšanā nav būtisku tehnoloģisku atšķirību,
ir atzinusi arī Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, kuras
kā ekspertes viedoklis tika lūgts Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas
komisijas 2016.gada 8.jūlijā izskatītajā lietā Nr.4-1.2/16-174/2.
Minētajā administratīvajā lietā, kurā iepirkuma nolikumā tika izvirzīta prasība par
pieredzi tieši lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu veikšanā un šo darbu vadīšanā,
Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija atzina, ka šāda prasība
atzīstama par nepamatotu un līdz ar to radītais konkurences ierobežojums nav
attaisnojams. Līdz ar to prasības par pieredzi tieši lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvē
vai šo darbu vadīšanā ir atzīstamas pilnībā par nepamatotām un neatbilstošām Publisko
iepirkumu likuma 41.panta otrajai daļai. Atbilstoši minētajai tiesību normai pieprasīto
minimālo spēju līmeni iepirkuma līguma izpildei jānosaka samērīgi iepirkuma līguma
priekšmetam, kas konkrētajā gadījumā netiek nodrošināts.
Lūdzam veikt grozījumus Iepirkuma nolikuma 3.5.3.punktā, izslēdzot no tā prasību par
pieredzi tieši lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvē, ļaujot uzrādīt arī iegūto pieredzi
sadzīves kanalizāciju sistēmu izbūvē.

Atbilde:
Iepirkuma komisija nākamās nedēļas laikā veiks grozījumus iepirkuma nolikuma
3.5.3.punktā, un pagarinās piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
2.jautājums
Iepirkuma nolikuma 3.5.3.punktā norādīts, ka pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un vēlāk) viena ēku jaunbūves vai pārbūves
(rekonstrukcijas) būvdarbu līguma ietvaros ir veicis ārējās lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas apakšzemes cauruļvadu izbūves darbus ar kopējo trases garumu ne mazāk kā
1000 m, un šajā periodā attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā.
Savukārt Iepirkuma nolikuma 3.5.4.punktā noteikts, ka pretendents iepriekšējo piecu
gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un vēlāk) viena ēku jaunbūves vai
pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu līguma ietvaros ir veicis bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas izbūves darbus, un šajā periodā attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā.
No minētajām Iepirkuma nolikuma prasībām izriet, ka prasībās norādītajiem
būvdarbiem jābūt izpildītiem tieši ēku jaunbūves vai pārbūves būvdarbu līgumu
ietvaros. Konkrētajā gadījumā šīs prasības atzīstamas par prettiesiskām un neatbilstošām
Publisko iepirkumu likuma 41.panta otrajai daļai.
Līguma veids (šajā gadījumā līgums par ēkas jaunu būvniecību vai ēkas pārbūves
darbiem) nekādā veidā neietekmē to, kādā veidā izbūvējami kanalizācijas tīkli vai
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Proti, būvdarbu veikšanas tehnoloģija, tajā skaitā
izmantojamā tehnika un mehānismi, nekādā veidā nemainās atkarībā no tā, vai ārējie
inženiertīkli un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvētas ēku līguma ietvaros vai arī
līgumu ietvaros par inženierbūvju izbūvi. Tātad neatkarīgi no būves veida minētie
būvdarbi veicami pilnībā vienādi.
Iepirkuma nolikuma 3.5.3. un 3.5.4.punktos ietvertās norādes uz ēku būvdarbu
līgumiem nepamatoti ierobežo konkurenci un liedz piedāvājumu iesniegt tādiem
pretendentiem, kuru tehniskās un profesionālās spējas ir pilnībā pietiekamas, lai
pasūtītājam nepieciešamajā kvalitātē un termiņā izpildītu Iepirkuma līgumu.
Lūdzam veikt grozījumus Iepirkuma nolikuma 3.5.3. un 3.5.4.punktos, dzēšot prasību
par ēku jaunbūves vai pārbūves būvdarbu līgumu, ļaujot pretendenta pieredzē norādīt
veiktos inženiertīklu un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūves darbus jebkuru būvju
būvdarbu līgumos.
Atbilde:
Iepirkuma komisija nākamās nedēļas laikā veiks grozījumus iepirkuma nolikuma 3.5.3.
un 3.5.4.punktā, un pagarinās piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

