Pretendenta jautājums

Iepirkumu komisijas atbilde

1) Nolikuma 3.2.2.1. un 3.2.2.2. punktos ir
prasība darbu izpildei piesaistīt atbildīgo
būvdarbu vadītāju un būvdarbu vadītāju, kuri
iepriekšējo 5(piecu) gadu laikā (2009., 2010.,
2 0 11 . , 2 0 1 2 . , 2 0 1 3 u n 2 0 1 4 . g a d ā l ī d z
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir
veikuši būvdarbu vadīšanu ( darbi pabeigti,
objekts nodots ekspluatācijā) kā atbildīgie
būvdarbu vadītāji vismaz 2 (divās) publiskās ēkās
vai daudzstāvu daudzdzīvokļu namos ( darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kas katra
atbilst šādām prasībām:

Piedāvātajiem speciālistiem ir jāatbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām.

3.2.1.1.
Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par
Iepirkuma procedūras daļu Nr.1:
3.2.1.1.1.darbu izpildes vērtība nav mazāka kā
300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro,
00 centi), bez PVN;
3.2.1.1.2.vismaz viena objekta būvdarbu
ietvaros veikta zemes siltumsūkņa
uzstādīšana;
3.2.1.1.3.
ēkā veikti energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi un saskaņā ar
sertificēta energoaudita pārskatā
norādīto tiek sasniegts CO2 emisijas
samazinājums, kas ir ne mazāks kā
100 000 kgCO2/gadā. CO2 emisijas
samazinājumu aprēķina no ēkas CO2
emisijas
apjoma
pirms
energoefektivitātes pasākumu
veikšanas, atņemot ēkas CO2 emisijas
apjomu pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas;
3.2.1.1.4.ēkā visā būvniecības darbu izpildes
laikā nav bijusi pārtraukta ēkas
paredzētās funkcijas izpilde.
Vai tiks uzskatīts par kļūdu, ja pretendents
piedāvās at bildī go b ūvdarb u vadī tāju un
būvdarbu vadītāju, kuri atbildīs iepriekš
minētajām 3.2.1.1.; 3.2.1.1.3. un 3.2.1.1.4.
prasībām, bet kuriem nav 3.2.1.1.2. punkta
pieredzes, savukārt 3.2.1.1.2.punkta pieredze tiks
pierādīta ar speciālo būvdarbu vadītāja pieredzi?

Nolikums nenosaka, ka viena nosacījuma izpildei
jāpiesaista ne vairāk kā viens atbildīgais
speciālists, vai arī viens speciālists nedrīkst
nodrošināt ne vairāk kā viena atbildīgā speciālista
pien ākumu s. La i Pre te nde nt s p ierā dī tu ,
nodrošinātu atbildīgo būvdarbu vadītāju atbilstību
nolikuma prasībām, Pretendents var balstīties uz
speciālistiem, kuriem (kuram) ir atbilstoša
kvalifikācija, izpildās visi Nolikuma nosacījumi un,
kuru darba noslodze ļauj izpildīt visu uzskaitīto
speciālistu darbu apjomus.
Tiesību normas piešķir tiesības pretendentam
balstīties arī uz citu uzņēmēju iespējām, ja tā
resursi - saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
vai tehniskās un profesionālās spējas ir
nepietiekami vai neatbilstoši konkrētā līguma
izpildei, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
(Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums)
41.panta trešās daļas un 42.panta trešās daļas
nosacījumi)
Atbilstoši šo nosacījumu izpilde tiks uztverta
kontekstā ar kvalifikācijas prasību, kuru
Pretendents vēlas izpildīt, balstoties uz citu
uzņēmēju iespējām, mērķi un jēgu.
Izvirzot šādu prasību, Pasūtītājs noteicis
iepirkumu priekšmetam samērīgus profesionālās
pieredzes kvalifikācijas prasības par pretendenta
nepieciešamo, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā,
iegūto pieredzi noteiktu būvdarbu veikšanā
Kvalifikācijas atlases prasību leģitīmais mērķis
ir pārliecināties par to, vai pats pretendents vai arī
persona, uz kuras profesionālajām spējām
pretendents balstās, ir spējīga atbildīgi,
profesionāli realizēt konkrēto projektu.

