IEPIRKUMA KOMISIJAS 22.06.2017. SNIEGTĀS ATBILDES UZ IEINTERESĒTO
PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
par slēgta konkursa “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās
pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
(identifikācijas Nr. EDZL 2017/2 CEF)
KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMU
1.jautājums:
Saskaņā ar konkursa nolikuma 6.1.4.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka Kandidāta tekošās
likviditātes koeficientam uz 2016.gada 31.decembri ir jābūt vismaz 1,00, bet tai pašā laikā nav
noteikts, kā tiks vērtēta šī prasība.
Lūdzam skaidrot, kā tiks veikta Kandidāta vērtēšana attiecībā uz iepriekš minēto likviditātes
koeficienta rādītāju, ja Kandidāts ir Piegādātāju apvienība, kas sastāv no diviem dalībniekiem,
vai likviditātes koeficients tiks aprēķināts visiem Piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā,
vai atsevišķi par katru dalībnieku?
1.atbilde:
Ja Kandidāts ir Piegādātāju apvienība, tad konkursa nolikuma 6.1.4.punkta b) apakšpunkta
prasība izpildāma katram Piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi. Lai apliecinātu
atbilstību nolikuma 6.1.4.b) apakšpunkta prasībām, Kandidātam, iesniedzot apliecinājumu
saskaņā ar nolikuma 6.1.4.punktā noteiktās iesniedzamās dokumentācijas 2.punktu, jāietver
aprēķins par katra piegādātāju apvienības dalībnieka tekošās likviditātes koeficientu.
Apliecinājumam jāpievieno katra piegādātāju apvienības dalībnieka bilances kopija par
2016.gadu.
2.jautājums:
Lūdzam skaidrot, vai Kandidāts, apliecinot Konkursa nolikuma 6.1.5.punktā noteiktās
kvalifikācijas prasības, ir tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, attiecīgi pieteikumā
iesniedzot pierādījumus tam, ka attiecīgais apakšuzņēmējs veiks līguma ietvaros nepieciešamos
projektēšanas darbus?
2.atbilde:
Norādām, ka Kandidāts, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Kandidāta atbilstību
profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un
profesionālajām spējām, ir tiesīgs balstīties uz citu personu spējām, ņemot vērā Nolikuma
4.17.6.punktā minēto.
3.jautājums:
Lūdzam skaidrot, vai Konkursa nolikuma 6.1.6. - 6.1.8.punktā norādītie speciālisti uz
pieteikuma iesniegšanas brīdi var nebüt darba tiesiskajās attiecībās ar Kandidātu, vienlaikus
pieteikumā iesniedzot katra speciālista apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē un
darba tiesiskās attiecības ar Kandidātu nodibināt gadījumā, ja Kandidātam tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības?
3.atbilde:
Norādām, ka Kandidāts Nolikuma prasību izpildei var piesaistīt būvspeciālistus, ar kuriem tam
nav darba tiesisko attiecību, ņemot vērā Nolikuma 4.17.6.punktā minēto. Būvspeciālistiem
atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam “Personāla CV un pieejamības apliecinājums” ir jāapliecina,
ka saskaņā ar Kandidāta pieteikumu tas apņemas nodrošināt norādīto darbu izpildi, gadījumā,
ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.
4.jautājums:
Vai pieredze Latvijas teritorijā, pilsētvidē esošas stacijas ar vairāk kā 10 sliežu ceļiem, vairākām

pārmijām, 2 (diviem) pasažieru peroniem un pasažieru staciju tiks uzskatīta par atbilstošu
Nolikuma 6.1.7.5. punkta b) apakšpunkta “pieredze pasažieru dzelzceļa stacijas projektēšanā
pilsētvidē” prasībām.
4.atbilde:
Ja minētā dzelzceļa stacija atrodas pilsētvidē un ir paredzēta pasažieru dzelzceļa satiksmei, tad
nolikuma 6.1.7.5. b) apakšpunkta prasības tiek izpildītas.
5.jautājums:
Lūdzam apstiprināt, ka slēgta konkursa pirmajā posmā pieteikumu ir tiesīgs iesniegt tāds
Kandidāts - piegādātāju apvienība, kura:
- sastāv no piegādātāju apvienības dalībniekiem - atsevišķām juridiskām personām,
(komersantiem), kura, iesniedzot pieteikumu konkursa pirmajam posmam, vēl nav
reģistrējusi personālsabiedrību;
kā piegādātāju apvienība, kuras dalībnieki - juridiskas personas, (komersanti), iesniedz
katras juridiskās personas apliecinājumu vai visu apvienības dalībnieku kopīgu vienošanos
par piedalīšanos Konkursā un Kandidāta apņemšanos (gadījumā, ja tam tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma
60.panta sestajā un septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, LR Būvkomersantu
reģistrā reģistrēt personālsabiedrību, kuras visi dalībnieki būs solidāri atbildīgi par
iepirkuma līguma izpildi.
5.atbilde:
Apstiprinām, ka:
- pieteikumu ir tiesīga iesniegt piegādātāju apvienība, kas sastāv no atsevišķām juridiskām
personām. Iesniedzot pieteikumu, Kandidātam nav jāreģistrē personālsabiedrība;
- piegādātāju apvienībai dalībai konkursā jāiesniedz pieteikums saskaņā ar konkursa
nolikuma prasībām. Papildus norādām, ja līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas
piegādātāju apvienībai, tā ir tiesīga reģistrēt personālsabiedrību. Gadījumā, ja piegādātāju
apvienība pepersonālsabiedrību nereģistrēs, piegādātāju apvienības dalībnieki būs solidāri
atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
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