APSTIPRINĀTS
2018.gada 12.aprīļa
Iepirkumu komisijas sēdē
(protokols nr. PND 2018/9AK ERAF – 4)

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 2
uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem atklātā konkursā “Preiļu
1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas
Nr. PND 2018/9K ERAF, ietvaros:
Šis dokuments ir neatņemama atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu
pārbūve”, id.nr. PND 2018/9AK ERAF nolikuma sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz
visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.
Komisija sniedz šādus skaidrojumus par atklātā konkursa Nolikumu:

1.jautājums

1. Lūdzu precizēt zemāk minētās pozīcijas, kas nav atspoguļotas
būvdarbu apjomos (būvlaukuma ierīkošanai):
 Sadzīves telpu konteineru (2gb) noma uz 7 mēnešiem;
 Biotualešu (2gb) noma un apkalpošana uz 7 mēnešiem;
 Būvlaukuma iežogošana (precizēt žoga garumu, vai tas
atbilst 27m).
2. Saskaņā ar Lokālo tāmi Nr. Lok-3-1 paredzēta sporta laukuma
seguma izbūve, lūdzu precizēt, kā tiek ņemts vērā esošā seguma
Herculan SR National un jaunā seguma Herculan SR National
elastības un cietības iespējamība atšķirties, ņemot vērā jau esošā
seguma nolietojumu?
3. Būvprojekta apskates laikā no pasūtītāja puses tika saņemta
informācija par 2.kārtas 1.stāva grīdu telpā Nr.31 (32,1m2 platībā) un
telpā Nr.28 (31,6 m2 platībā) paredzētajiem demontāžas darbiem. 2.
kārtas tāmē (Lokālā tāme Nr. Lok-2-1) šāda pozīcija nav minēta,
lūdzu precizēt, vai šo telpu grīdas ir plānots demontēt?
4. Lūdzu precizēt, vai ir plānota Automātiskās ugunsdzēsības
atklāšanas un trauksmes signalizācijas izbūve un kāds ir šo darbu
apjoms, ja jaunas sistēmas izbūve nav plānota, kā tiks pārcelta esošā
sistēma uz jaunuzbūvētajiem grieztiem?

Atbilde

Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) 36.panta 2.daļu un Nolikuma 1.3.3.punktu nesniegs atbildes uz
pretendenta uzdotajiem jautājumiem atklātajā konkursā. Atbilstoši
PIL regulējumam, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus
informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām
prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk
kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pretendents savus jautājumus Komisijai iesūtīja 2018.gada 9.aprīlī,
bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 13.aprīlis, tātad
Komisija nevar ievērot PIL noteiktus papildus informācijas
sniegšanas termiņus.

