IEPIRKUMA KOMISIJAS 27.03.2017. SNIEGTĀS ATBILDES UZ IEINTERESĒTĀ
PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
par atklāta konkursa “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF)
NOLIKUMU
1.jautājums:
Iepirkuma dokumentācijas Tehniskajā specifikācijā lietoto terminu skaidrojumā pie termina
arheoloģiskā izpēte rakstīts, ka, ja atklāj arheoloģiskās liecības, tās izpētāmas pilnībā. Tāpat tas
noteikts arī tehniskās specifikācijas 4.3. punktā un Vispārīgās vienošanās projekta 5.pielikuma
līguma projekta 1.7.3. punktā. Jautājums – gadījumā, ja arheoloģiskās liecības tiek atklātas,
piemēram, veicot pārbaudes izrakumus, vai šī pilnā izpēte būs jāveic tikai konkrētajā pārbaudes
izrakumu laukumā, kurā šīs arheoloģiskās liecības tiks atklātas, vai arī jau visā Rail Baltica
trases apjomā konkrētajā teritorijā, kur šīs arheoloģiskās liecības tiek konstatētas šo pārbaudes
izrakumu rezultātā? Šis jautājums ir gan par Tehniskajā specifikācijā 2.2. punktā uzskaitītajiem
arheoloģiskajiem objektiem, gan arī par līdz šim nezināmiem objektiem, kas var atklāties
arheoloģiskās apzināšanas laikā. Bez papildus skaidrojuma var pat pieņemt, ka atbilstoši
formulējumam "atklātās liecības jāizpēta pilnībā" - arī ārpus trases teritorijas.
1.atbilde:
Jebkuri šī iepirkuma ietvaros paredzamie Darbi būs veicami tikai Rail Baltica dzelzceļa trases
nodalījuma joslas un ar to saistītās infrastruktūras teritorijā. Ja Darbu izpildes laikā tiks atklātas
iepriekš nezināmas kultūras vērtības, Izpildītāja uzdevums būs pabeigt Darbus atbilstoši
noslēgtajā Līgumā paredzētajam darba apjomam un sagatavot veikto darbu pārskatu tādā
detalizācijā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot Darba uzdevumu jauna Līguma slēgšanai, kura
ietvaros tiktu veikta pilnīga atklāto kultūras vēstures liecību izpēte Rail Baltica dzelzceļa trases
nodalījuma joslas un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas robežās.
2.jautājums:
Iepazīstoties ar Rail Baltica trases novietojumu, konstatējams, ka trase Rīgā visai garā posmā
šķērso jaunatklātā arheoloģiskā pieminekļa Kobronskansts teritoriju Torņkalnā. Lai veiktu
arheoloģiskās izpētes darbus šādā vietā, ir nepieciešami liela apjoma finanšu resursi. Līdzīga
situācija var izveidoties vēl kādā trases posmā, kur var atklāties līdz šim nezināmi arheoloģiskie
objekti. Līdz ar to jautājumi – vai šī iepirkuma ietvaros ir paredzēts, ka Pretendents nodrošina
arī liela apjoma arheoloģiskās izpētes darbu veikšanu, kādi, piemēram, būtu nepieciešami
minētajā jaunatklātajā arheoloģiskajā piemineklī Kobronskanstī un citās potenciālajās vietās?
Vai ir jāsaprot, ka Pasūtītājs var uzdot Pretendentam veikt šādus liela apjoma arheoloģiskās
izpētes darbus, kā tas paredzēts Iepirkuma dokumentācijas Vispārīgās vienošanās projekta
5.pielikuma līguma projekta 8.1. punktā, un Pretendentam šie lielie apjoma arheoloģiskās
izpētes darbi jānodrošina Vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 295 000,00 (divi simti
deviņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN ietvaros?
2.atbilde:
Vispārīgā vienošanās tiek noslēgta uz laiku līdz 2018.gada 1.septembrim vai līdz kopējās
summas EUR 295 000,00 (divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN
sasniegšanai. Vispārīgās vienošanās princips ietver to, ka Vispārīgā vienošanās tiek noslēgta ar
vairākiem pretendentiem, kuri atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko
piedāvāto cenu. Pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas Pasūtītājs izsūtīs Vispārīgās vienošanās
dalībniekiem Darba uzdevumu par konkrētu Objektu un uzaicinājumu iesniegt cenu
piedāvājumu, tādējādi Izpildītāji iepazīsies ar darbu apjomu un raksturu konkrētajā Objektā un
piedāvās savu cenu darbu izpildei. Ar Izpildītāju, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko
cenu par Darbu izpildi konkrētajā Objektā, Pasūtītājs slēgs Līgumu par konkrēto Darbu

veikšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pastāv iespēja, ka Vispārīgās vienošanās ietvaros nebūs
iespējams īstenot Darbus visos identificētajos Objektos pilnā apmērā.
3.jautājums:
Iepirkuma dokumentācijas Tehniskajā specifikācijā lietoto terminu skaidrojumā pie termina
Iepirkuma dokumentācijas Tehniskajā specifikācijā 4.1.9. punktā noteikts, ka Pretendents
nepieciešamības gadījumā nodrošina kvalitatīvu zemūdens kultūras vērtību apsekošanu. Tāpat
4.2.5. punktā noteikts, ka Pretendents nepieciešamības gadījumā nodrošina objekta uzmērīšanu,
pielietojot 3 D lāzerskenēšanas metodi. Kurš noteiks šos nepieciešamības gadījumus, kad ir vai
nav jāveic konkrētās darbības – zemūdens apsekošana un 3 D lāzerskenēšana – vai tikai
Pasūtītājs, atbilstoši konkrētajam darba uzdevumam, kā minēts 4.1.9. punktā, vai arī to noteiks
Pretendents pats kultūrvēsturiskā objekta apsekošanas laikā? Tā kā punktā 4.2.4. tiek runāts par
"precīzu stāvokļa fiksēšanu un mērījumu sagatavošanu", vai ar to domāta iepriekš minētā 3 D
lāzerskanēšana?
3.atbilde:
Tehniskās specifikācijas 4.1.9. un 4.2.5. punktā minētie darbu veidi būs veicami atsevišķos
Objektos, un šo Darbu veikšanas nepieciešamību noteiks Pasūtītājs un atspoguļos Darba
uzdevumā konkrētajam Objektam. Ja Izpildītājs Darbu izpildes laikā identificēs nepieciešamību
veikt papildu šāda vai citāda veida Darbus, tas ietvers pamatotu rekomendāciju šo darbu
veikšanai Darbu pārskatā un iesniegs Pasūtītājam. Attiecīgās rekomendācijas tiks izmantotas,
sagatavojot Darba uzdevumu jauna Līguma slēgšanai.
4.jautājums:
Iepirkuma dokumentācijas Tehniskajā specifikācijā 3.4.punktā noteikts, ka Pasūtītājs pēc
vispārīgās vienošanās apņemas nodrošināt Izpildītāju ar zemes virsmas aerolāzerskenēšanas
datiem (LIDAR). Savukārt 4.1.1. punktā noteikts, ka Pretendents apņemas nodrošināt LIDAR
datu analīzi. Kādā formātā Pretendentam būs pieejami šie LIDAR dati – vai tie būs neapstrādāti
(punktu mākonis) un Pretendentam pašam jānodrošina šo datu apstrādi, lai iegūtu zemes
virsmas modeli?
4.atbilde:
Izpildītājam būs pieejami LIDAR dati neapstrādātā (punktu mākoņa) formā un Izpildītājam
pašam jānodrošina šo datu apstrāde, lai iegūtu attiecīgo Darbu veikšanai piemērotu zemes
virsmas modeli.
5.jautājums:
Iepirkuma dokumentācijas Tehniskajā specifikācijā 3.punkta apakšpunktos noteikts, ka
Pasūtītājs pēc vispārīgās vienošanās apņemas nodrošināt Izpildītāju ar kartogrāfisko materiālu
shapefile formātā (3.3. punkts) un ar zemes virsmas aerolāzerskenēšanas datiem (LIDAR; 3.4.
punkts). Kā šie materiāli un dati būs pieejami – vai tos Pasūtītājs glabās uz sava servera un
Izpildītājam tiem būs attālinātas iespējas pieeja, vai arī tos Izpildītājs varēs iegūt ārējo datu
nesējā un glabāt lietošanai uz sava servera?
5.atbilde:
Dati, kurus Pasūtītājs nodos Izpildītājam Darbu veikšanas vajadzībām, būs pieejami noslēgtās
Vispārīgās vienošanās ietvaros un pēc datu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.
Pasūtītājs nodrošinās datiem attālinātu pieeju datu lejupielādei un lietošanai uz Darbu izpildes
periodu.
6.jautājums:
Finanšu piedāvājumā (8.pielikums) tabulā ietverta vienas cilvēkdienas izmaksa dažādiem darbu
veidiem, bet pēdējā ailē minēts "Piedāvātā cena". Te paredzēts norādīt visa kopējā apjoma
maksimālās izmaksas?
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6.atbilde:
Saskaņā ar konkursa nolikuma 8.pielikumu “Finanšu piedāvājums”, piedāvāto cenu pretendents
nosaka, saskaitot kopā finanšu piedāvājuma tabulā norādīto darbu vienas cilvēkdienas likmes.
Piedāvātā cena (vienību cenu summa) tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā, nosakot
piedāvājumus ar zemāko cenu.
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