IEPIRKUMA KOMISIJAS 02.08.2017. VEIKTIE PRECIZĒJUMI PAR SNIEGTĀJĀM
ATBILDĒM 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

Iepirkuma komisija informē, ka ir konstatēta tehniska kļūda sniegtajā atbildē uz
ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu:
1. Iepirkuma komisija 2017.gada 22.maijā ir sniegusi sekojošu atbildi uz 6.jautājumu
“6.jautājums:
Lūdzam precizēt, vai par konkursa nolikuma 6.1.5.punkta sadaļas, kas attiecas uz būvdarbiem
c) apakšpunkta prasībām atbilstošu tiks uzskatīta pieredze ne tikai tiltu, bet arī ceļu pārvadu
un viaduktu būvniecībā?
Papildus norādām, ka atbilstoši 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1620
“Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumam “Būvju klasifikācija” vienotā grupā ar kodu
“214101” un nosaukumu "Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļu pārvadi" ietilpst tilti,
ceļu pārvadi un viadukti.
6.atbilde:
Saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1620 “Noteikumi par būvju
klasifikāciju” pielikumā “Būvju klasifikācija” noteikto pieredze ir atbilstoša tiltu, ceļu
pārvadu un viaduktu būvniecībā”.
2. Iepirkuma komisija 2017.gada 29.jūnijā ir sniegusi sekojošu atbildi uz 5.jautājumu:
“5.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par konkursa nolikuma 6.1.5.punkta Būvdarbu “c”
apakšpunkta prasībām atbilstošu tiks uzskatīta jaunas estakādes būvniecība, kas izpilda
nolikumā minētās prasības?
5.atbilde:
Saskaņā ar nolikuma 6.1.5. punkta c) apakšpunkta (sadaļā “Būvdarbi”) prasībām par
atbilstošu tiks uzskatīta pieredze tilta nevis estakādes būvdarbu veikšanā”.
Ņemot vērā augstāk minēto, iepirkuma komisija atsauc 2017.gada 29.jūnijā kļūdaini sniegto
5.atbildi, un lūdz uzskatīt par pareizo atbildi, kas sniegta 2017.gada 22.maijā uz 6.jautājumu,
jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā norādīto Eiropas Komisijas Eurostat
RAMON būvju klasifikāciju (http://www.csb.gov.lv/node/29899/list/0/0) metāla, betona vai cita
materiāla ceļu vai sliežu ceļu tilti, tai skaitā ceļu pārvadi, viadukti, estakādes un gājēju tilti
tiek klasificēti ar vienu kodu 2141.
Līdz ar to nolikuma 6.1.5.punkta sadaļā “Būvdarbi” c) apakšpunktā noteiktā pieredze ir
atzīstama par atbilstošu tiltu, ceļu pārvadu, viaduktu un arī estakāžu būvdarbu veikšanā.

