Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām

Mērsraga novada pašvaldības ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus
iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Mērsraga novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. MNP 2015/7 ietvaros.
Mērsraga novada pašvaldības Iepirkumu komisija sniedz sekojošas atbildes uz
ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
Jautājums Nr.1. Nolikuma 2.4.6.un

4.punktā teikts “Apmaksas nosacījumi -

pēcapmaksa 100% (viens simts procentu) apmērā pēc tehnisko noteikumu prasību
izpildes, saskaņošanas ar pasūtītāju, saskaņošanas ar būvvaldi (pēc piekritības), un
tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs par iepirkuma nolikuma 1.pielikumā noteikto
apjomu vai tā daļu būs saņēmis finanšu līdzekļus publiskā līdzfinansējuma formā, un
uzsāks realizēt būvdarbus objektā, kuram izstrādāts tehniskais projekts atbilstoši
tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam”, nav pamatoti noteikt šādus apmaksas
nosacījumus, jo tādejādi ir iesaistīta trešā puse, kas nav ietverts līguma priekšmetā.
No Izpildītāja nav atkarīgs tas, vai publiskais līdzfinansējums tiek piešķirts vai nē.
Atbilde: Minētais samaksas nosacījums ir noteikts pamatoti, jo Pasūtītājam nav
pietiekami finanšu līdzekļi, lai veiktu samaksu par veiktajiem darbiem, tādēļ
Pasūtītājs atklāti norāda uz samaksas kārtību, lai nerastos situācija, ka pēc darbu
pabeigšanas Pasūtītājs nevar veikt samaksu par saņemto pakalpojumu pilnā apmērā.
Papildus norādām, ka minētie darbi ir veicami, lai Pasūtītājs iegūtu tiesības saņemtu
publisko līdzfinansējumu, tādejādi izpildot noteiktās prasības, lai iegūtu finanšu
līdzekļus publiskā līdzfinansējuma formā un īstenojot plānotās aktivitātes.
Jautājums Nr.2. Nolikuma 3.2.1.punktā Pretendentam prasīta pieredze vismaz 2
(divu) publisku ēku tehnisko projektu (ēkas atjaunošanas vai pārbūves dokumentācija)
izstrādē, tehniskā dokumentācija izstrādāta ēkai, kurā būvdarbu izpildes gaitā netika (s) pārtraukta tās paredzētās funkcijas veikšana. Mērsraga sporta kompleksa
projektēšanas uzdevuma 14.punktā Būvniecības veids norādīts jaunbūve, līdz ar to
nav pamatoti Pretendentam prasīt augstākminēto iepriekšējo pieredzi.
Atbilde: Minētā prasība ir noteikta samērīgi ar iepirkuma priekšmetu, jo atbilstoši
tehniskajai specifikācijai ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju ēkas
pārbūvei (skatīt iepirkuma dokumentācijas pielikumu Nr.6), proti, sporta kompleksu

plānots saslēgt ar esošo skolas ēku, daļēji pārbūvējot skolas telpas sporta kompleksa
vajadzībām (ģērbtuves, dušas telpas utt.).

Jautājums Nr.3. Mērsraga sporta kompleksa projektēšanas uzdevuma 16.punktā
Projektēšanas stadijas norādīta Meta stadija. Situācijā, ja Pasūtītājs vēlas arhitektūras
meistardarbu, jāpiemēro Meta konkursa procedūru. Savukārt, ja Pretendenta izvēles
kritērijs ir zemākā cena, Pasūtītājam jāizstrādā kvalitatīva Tehniskā specifikācija (kas
šajā gadījumā ir izstrādāta) Bez De facto tipa jaunrades šedevriem Nolikumā.
Atbilde: Ar Meta stadiju Pasūtītājs plāno saņemt kvalitatīvu pirmsprojekta materiālu,
kuram uzskatāmi jāatspoguļo būvniecības iecere: skaidri saprotams būves
novietojums (t.sk. attālumi līdz trešajām personām piederošiem īpašumiem), būves
dimensijas (garums, platums, augstums, apbūves laukums un būvtilpums) un skaidri
nolasāmas funkcijas (telpu eksplikācija), saskaņots apdares līmenis, kā arī pamatots
inženierkomunikāciju risinājums. Meta stadija būtiski atvieglos projekta nākamo fāzi.
Līdz ar to Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktās prasības ir
atbilstošas iepirkuma priekšmetam, samērīgas un netiks grozītas.
Pasūtītājs lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē sniegto
skaidrojumu, sagatavojot savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.
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