LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000032857, “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes iepirkuma
„Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana III.kārta”
(identifikācijas Nr. SND2018/1/MI/ELFLA)
komisijas sēdes protokols Nr. 2
Sējas novadā,
2018. gada 11.janvārī
Sēdes sākums plkst. 09:00
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un
18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk –
komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Ilze Vikse

- Sējas novada domes izpilddirektors;
- Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāja.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma „Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un
aprīkošana III.kārta” veikšanu, darba kārtībā esošos jautājumus.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Ieinteresēto pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes.
1. Ieinteresēto pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes.
1.1.

Ieinteresēto pretendentu iesniegtie jautājumi:
• Vai līguma izpildes laikā, 120 dienās, paredzēts arī objekta nodošana pasūtītājam?
Atbilde: Jā
• Finanšu piedāvājuma formā Pielikumā Nr.3Pasūtītāja koptāmē paredzēta finanšu rezerve 5%
apmērā. Lūdzu precizēt, vai pretendentam būvniecības koptāmē paredzēt pasūtītāja finanšu rezervi
5% apmērā?
Atbilde: Nē, nav jāparedz, lūdzu atstāt brīvu, neaizpildītu tāmes sadaļu.
• Pielikumā Nr.7 “Līguma projekts”, punktā 5.1.4.ir atsauce uz punktu 3.5. Vēršam Jūsu uzmanību uz
to, ka Līguma projektā nav šāda punkta. Lūdzam precizēt, vai tā nav pārrakstīšanās kļūda?
Atbilde: Jā, tā ir kļūda, 3.5.punkta vietā jābūt 3.4.punktam.
• Lūdzam sniegt skaidrojumu, kad pēc Jūsu domām ir paredzēta darbu uzsākšana objektā, lai varētu
sagatavot darbu veikšanas grafiku, ņemot vērā Autoceļu specifikācijās 2017 noteiktos klimatiskos
ierobežojumus, kā arī ņemot vērā to, ka sintētisko segumu ražotāji rekomendē klāt sausos un siltos
laika apstākļos, kad vidējā gaisa temperatūra ir vismaz +10°C. Pēc mūsu domām un pieredzes darbu
uzsākšana nevarētu būt agrāk kā Aprīļa beigas- Maija sākums.
Atbilde: Darbus plānots uzsākt 2018.gada aprīlī.

•

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai darbu grafikā ir jāparedz Objekta nodošana ekspluatācijā un cik ilgi
tas aizņem? Vai arī Objekta nodošanu ekspluatācijā veic Pasūtītājs (piedaloties Izpildītājam) pēc
abpusēja Nodošanas-Pieņemšanas akta parakstīšanas un Apliecinājuma par būves gatavību
nodošanai ekspluatācijā iesniegšanas būvvaldē?
Atbilde: Jā, darbu grafikā noteikti ir jāparedz Objekta nodošana ekspluatācijā. Objekta nodošana
ekspluatācijā veic Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāju. Par būvvaldes kompetences jautājumiem un
termiņiem dokumentu kārtošanai, Jums ir jāsazinās ar Sējas novada domes būvvaldes vadītāju Mārtiņu
Hofmani.
• Veikt izmaiņas garantijas laika vienībai no gadiem uz mēnešiem, norādot pilnus mēnešus: (nav
saprotams un pareizi noformulēts 2,11 un 4,11 gadi?)
Līdz 36 mēneši 0 punkti
36 līdz 60 mēneši 10 punkti
60 un vairāk mēneši 15 punkti
Atbilde: Diemžēl, nevaram piekrist Jūsu aicinājumam veikt izmaiņas vērtēšanas noteikumos, jo,
pamatojoties uz Jūsu ieteikumiem, Cik punktus piešķirs pretendentam, piemēram, kurš iesniedzis garantijas
laiku 36 mēneši? 10 punktus, vai 0? Jau iepriekš, Komisija, ir saskārusies ar šāda veida jautājumiem,
diemžēl, šāda vērtēšanas sistēma ir apstrīdama.
• Lūdzam sniegt tehnisko risinājumu un vizualizāciju, kādi soli un atkrituma urnas ir paredzētas
iepirkumā, Lokālajā tāmē Nr. 5 punktos 1 un 2.
Atbilde: pievienotās fotogrāfijas, lūdzu, skatīt mājas lapā, pie iepirkuma publikācijas.
• Lūdzam sniegt skaidrojumu vai lokālā tāme jāsastāda vadoties pēc sociālā nodokļa 23.59%, vai no
2018. gada 01. janvāra spēkā stājušais 24.09%?
Atbilde: Lokālā tāme jāsastāda vadoties pēc sociālā nodokļa no 2018. gada 01. janvāra spēkā stājušos
24.09%. Pamatojoties uz to, ka tāme bija sastādīta 2017.gadā, nodokļa izmaiņas nebija iekļautas.
• Vai šim objektam ir jāiesniedz arī Pasūtītāja Būvniecības koptāme ar uzrādītajiem Neparedzētajiem
izdevumiem, autoruzraudzību, būvuzraudzību?
Atbilde: Nē, nav jāiesniedz Būvniecības koptāme ar uzrādītajiem Neparedzētajiem izdevumiem,
autoruzraudzību, būvuzraudzību, lūdzu atstājiet sadaļas neaizpildītas.
• Nav skaidrs, kurā piedāvājuma daļā ir jāiekļauj tāmes – tehniskajā piedāvājumā vai finanšu
piedāvājumā? Lūdzu precizēt abu daļu sagaidāmo saturu.
Atbilde: Tāmes jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
• Nolikumā ir norādīts, ka pieaicināmam būvdarbu vadītājam ir jābūt būvprakses sertifikātam
būvdarbu (ēku, ceļu u.tml.) vadīšanā. Lūdzam precizēt, tomēr, kāda veida sertifikātam ir jābūt
būvdarbu vadītājam, jo ēku un ceļu būvdarbu vadīšana ir divas dažādas specializācijas ar dažādiem
sertifikātiem.
Atbilde: Var būt gan ceļu, gan ēku būvdarbu vadīšanā.
• Lūdzam precizēt, cik eksemplāros ir jāsniedz iepirkuma dokumentāciju – tikai vienu oriģinālo
sējumu? Vai ir nepieciešams tāmi un / vai citas piedāvājuma daļas ierakstīt elektroniskajā datu
nesējā?
Atbilde: Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā un datu nesējā piedāvājuma iesniegšana nav prasīta.
• Lūdzam precizēt, vai būvatļauja darbu veikšanai Jums jau ir. Un ja nav, tad kurš ir paredzēts par
atbildīgo tās saņemšanā?
Atbilde: būvatļauju saņems Pasūtītājs.
• Lūdzam precizēt, ar ko atšķīrās Līgumā projekta punktos 6.2. un 6.3. paredzētie gadījumi un/vai
izslēgt lieko.
Atbilde: Līguma projekta 6.2.punkts nosaka sankcijas, ja būvdarbi netiek izpildīti piedāvātajā termiņā, bet
6.3.punkts nosaka sankcijas pa Darbu grafikā noteiktajiem posmiem.
• Līgumā projekta punktā 6.5. ir paredzēts, ka “Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes,
vai ja Līdzēju līgums tiek pārtraukts Izpildītāja apzinātas vai neapzinātas vainas dēļ, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit
procenti) apmērā no Līguma kopsummas.” Vēršam Jūsu uzmanību, ka, saskaņā ar LR likumdošanu,
līgumsods viena līguma ietvaros nevar pārsniegt 10%.
Atbilde: Sankcijas paredzētas galējā variantā, ja Izpildītājs atsakās pildīt līgumu. Līgums ir tikai projekts un
tas, līgumslēgšanas procesā vēl tiks saskaņots ar Izpildītāju.
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Līgumā projekta punktā 6.7. ir paredzēts, ka “Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir __
(____) gadi no Būvdarbu Akta parakstīšanas vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,
dienas.” Lūdzam precizēt, no kuras dienas tomēr sākas garantijas termiņš.
Atbilde: Tas tiks saskaņots būvdarbu nodošanas gaitā.
• Lūdzam precizēt paredzamo būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.
Atbilde: Būvdarbus plānots uzsākt 2018.gada aprīlī, pabeigšana ir atkarīga no Izpildītāja piedāvātā līguma
izpildes termiņa, bet ne ilgāk kā 120 dienas.
• Lūdzam precizēt minimālo saprātīgo darbu izpildes laiku, lai veicinātu veselīgu konkurenci.
Atbilde: Jautājums paliek Izpildītāju ziņā.
• apielikumā Nr. 6, 3. punktā ir norādīts: “3.
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma
līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: 3.1.
Pasūtītājam veikt šādu pārtikas produktu piegādi: (īss
Apakšuzņēmējam izpildei nododamo piegāžu daļu apraksts, atbilstoši Informācijā par
apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem norādītajam);”
Atbilde: Jā, atvainojamies, kļūda publicēšanā, lūdzu, minētajā vietā veikt ierakstu : “3.1.Pasūtītājam veikt
šādus būvdarbus: (īss Apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu daļu apraksts, atbilstoši Informācijā
par apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem norādītajam);”
1.2.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, I.Vikse) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
Nosūtīt atbildes iesūtītājiem un publicēt protokolu Sējas novada domes oficiālajā mājas lapā
http://www.seja.lv/iepirkumi/29-iepirkumu-saraksts

Komisija darbu beidz plkst. 10:00
Pielikumā:

1. Pretendentu iesūtītie jautājumi;
2. Izdruka no Sējas novada domes mājas lapas www.seja.lv.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekļi:

E.Bērziņa

G.Jākobsons
I.Vikse

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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