Par iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām
Stopiņu novada pašvaldības organizētās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Stopiņu
novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2015/33
(AK) (turpmāk – Iepirkuma procedūra) ietvaros ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi par
Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
Iepazīstoties ar uzdotajiem jautājumiem, Pasūtītājs sniedz šādas atbildes:
Jautājums:
Nolikuma 2.1.5. nosaka:
„2.1.5. pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gadā) vai
2015. gadā jābūt pieredzei kā ģenerāluzņēmējam:
2.1.5.1. jaunas būvniecības (jaunbūves) un pārbūves (rekonstrukcijas) darbos vismaz trijās
tādās trešās grupas publiskās ēkās*, kurās būvdarbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē
pabeigti iepriekšējo piecu gadu laikā un par tiem ir saņemtas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes
un objekti ir nodoti ekspluatācijā:
2.1.5.1.1. kur vismaz divos no šiem objektiem katra objekta darbu izpildes vērtība ir vismaz 8
000 000,00 EUR (astoņi miljoni euro) bez PVN;
2.1.5.1.2. kur vismaz divos no šiem objektiem ēkas kopējā platība, kurā veikti jaunas
būvniecības (jaunbūves) darbi, katra objekta ietvaros ir vismaz 4000 m2;”
Lūdzam precizēt, vai par konkursa nolikuma 2.1.5. punkta 2.1.5.1., 2.1.5.1.1. un
2.1.5.1.2. apakšpunktiem prasībām atbilstošu tiks uzskatīta pretendenta pieredze, ja
pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepriekšējo piecu gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013.,
2014. gadā) un 2015. gadā ir veicis jaunas būvniecības (jaunbūves) darbus divos objektos
(objekti nodoti ekspluatācijā un pieejamas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes), kuru ēkas kopējā
platība katrā objektā ir vismaz 4000 m2, kā arī katra objekta darbu izpildes vērtība ir vismaz 8
000 000,00 EUR (astoņi miljoni euro) un pārbūves (rekonstrukcijas) darbus vienā objektā
(objekts nodots ekspluatācijā un pieejama pozitīva pasūtītāja atsauksme)?
Atbilde:
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku iepirkuma atklātumu un konkurences palielināšanu,
prasības ir formulētas tā, lai pieredzi rekonstrukcijas un/vai jaunas būvniecības darbos būtu
iespējams pierādīt arī ar tikai divos līdzvērtīgos objektos veiktiem būvdarbiem un trešais
objekts šādā gadījumā var būt ēka, kurā veikti jebkāda apjoma jaunas būvniecības (jaunbūves)
vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi.
Iepirkuma komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā šajā vēstulē norādīto informāciju,
sagatavojot savu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.

