Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas
tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju
renovācija ERAF projekta ietvaros"
(identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF)
nolikuma skaidrojumiem
AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa „"Daugavpils pilsētas tramvaju
līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros"
(identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar
sekojošu jautājumu:
Jautājums:
Nolikuma 6.1.12.punktā noteikts, ka atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem jābūt 5
gadu laikā pieredzei tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā. Tajā paša laikā šajā
punktā noteikts, ka jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta (
tramvaja vai dzelzceļā sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā) kopija. Līdz ar ko,
uzskatām, ka ir 6.1.12.punkta nosacījumos ir pretrunas. Ja jau tiek izsniegts
sertifikāts tramvaja vai dzelzceļā sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā, 6.1.12.punktā
būtu veicamas korekcijas, papildinot ar nosacījumu - 5 gadu laikā pieredzei
tramvaju vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.panta
pirmās daļas 4.punktu atklāta konkursa nolikumā ietver prasības attiecībā uz
pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, prasības attiecībā uz
pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un
profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai
pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām.
Nolikuma 6.1.19.punktā un 6.1.20.punktā ir paredzēta ISO 14001 un ISO 9001
sertifikātu iesniegšana, taču nolikuma nosacījumos nav ietvertas prasības, kas
būtu jāpamato ar minētajiem dokumentiem. Tas, savukārt, neatbilst Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.panta pirmās daļas 4.punkta
nosacījumiem.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 41.panta otrā daļa paredz,
ka prasību apjomu, kā arī pieprasīto konkrētā līguma izpildei nepieciešamo
minimālo spēju līmeni nosaka samērīgi līguma priekšmetam. Lūdzam izvērtēt vai
tiešām Nolikuma 6.1.19.punktā un 6.1.20.punktā minētie ISO 14001 un ISO 9001
sertifikāti būtu jāiesniedz gan pretendentam, gan apakšuzņēmējiem, gan visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem. Vai izvirzītie nosacījumi ir samērīgi līguma
priekšmetam?
Nolikuma 6.1.22.punkta nosacījums paredz pretendenta rakstisku apliecinājumu,
ka pretendents iepriekšējo 5 gadu laikā ir veicis vismaz vienu tramvaju sliežu
izbūves objekta būvdarbus. Uzskatām, ka dzelzceļa sliežu izbūves objekta
būvdarbus varētu uzskatīt par ekvivalentiem tramvaju sliežu izbūves objekta
būvdarbiem, līdz ar ko, lūdzam pārskatīt 6.1.12.punkta nosacījumus.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt
piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Lūdzam pārskatīt nolikuma nosacījumus, likumā izvirzīto mērķu nodrošināšanai.
Atbilde:
Atbilstoši Nolikuma 6.1.19.punktam, Pretendentam, uzrādīto apakšuzņēmējiem
un visu piegādātāju apvienības dalībniekiem jāiesniedz ISO 14001 vai
ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas
sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas
citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos
pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.
Atbilstoši Nolikuma 6.1.20.punktam Pretendentam, uzrādīto apakšuzņēmējiem
un visu piegādātāju apvienības dalībniekiem jāiesniedz ISO 9001 vai ekvivalenta
sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus
par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pasūtītājs kvalifikācijas prasībās nosaka samērīgi
iepirkuma priekšmetam.
Atbilstoši Nolikuma 6.1.12. Atbildīgajam/iem būvdarbu vadītājam/iem
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt ar pieredzi tramvaja sliežu ceļu
būvdarbu vadīšanā (jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija” ,,A’’
daļai). Jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta (tramvaja
vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā) kopija.
Atbilstoši Nolikuma 6.1.22. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta rakstisks
apliecinājums, ka Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz
viena tramvaju sliežu izbūves objekta būvdarbus, kurš izpildīts par kopējo
vērtību vismaz 1200000 LVL bez PVN un kurā veikti vismaz pārmiju R30 tipa,
betona plātņu, asfaltbetona virskārtas, betona apmaļu, ārējā ūdensvada, lietus
ūdeņu kanalizācijas un kontakttīklu ( tai skaitā troses atsaites, staba aptveres
(bandāžas), vadtura, kontaktvada) izbūves darbi. Par minēto pieredzi pievienot
atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem
normatīviem un pienācīgi pabeigti, kā arī pēdēja akta, par paveiktajiem
būvdarbiem kopiju.
Atbilstoši nolikuma 6.1.12.p. Pasūtītājs prasa noradīt pieredzi atbildīgajam/iem
būvdarbu vadītājam/iem, savukārt 6.1.22.p. Pretendentam. Līdz ar to nav pamata
grozīt nolikumu.
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