Atklātā konkursa
„ GRANTS CEĻU PĀRBŪVE MĀLPILS NOVADĀ”
identifikācijas Nr. MND 2019/7

Mālpilī

07.05.2019.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Iepirkumu komisija ir sagatavojusi atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem.

1. jautājums
1. Par līdzvērtīgu pretendentu pieredzi tiks uzskatīts ielas vai ceļu ar tikai grants
segumu izbūve 2.5 km posmā?

Atbilde
Informējam, ka 29.04.2019. veikti grozījumi atklāta konkursa „ Grants ceļu pārbūve
Mālpils novadā” ( iepirkuma identifikācijas Nr.MND 2019/7) nolikumā. Nolikuma
dokumentācija ir atjaunota EIS sistēmā sadaļā - Aktuālie dokumenti.
1.Nolikuma 3.8. punkts izteikts šādā redakcijā:
3.8. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ( 2014., 2015., 2016.,
2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām) ir pieredze vismaz divu ielu/ceļu pārbūves/jaunbūves darbu
veikšanā un ir izbūvētas ielas vai ceļi vismaz 2,5 km katrā objektā;
2. Nolikuma 3.9.1. punkts izteikts šādā redakcijā:
3.9.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu būvdarbu
vadīšanā un 5 (piecos) iepriekšējos gados (līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz divos
līdzvērtīgos objektos. Par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts:
ir izbūvētas ielas vai ceļi ne mazāk kā 2,5 km (katrā objektā).

2. jautājums
Vai kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma (5.pielikums) jāaizpilda arī
par darba aizsardzības koordinatoru?

Atbilde
Kvalifikācijas un darba pieredzes forma ( 5. pielikums) ir jāaizpilda arī par
Darba aizsardzības koordinatoru.
3. jautājums
Vai jāiesniedz kādi kvalifikācijas apliecinoši dokumenti par darba aizsardzības
koordinatoru?

Atbilde
“Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam ir iegūtas
zināšanas/izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos
Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus 8.1 punktā noteiktajam”, ir
saņemts un spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts vai cits kvalifikāciju vai
atbilstošu izglītību apliecinošs dokuments.

4. jautājums
Darbu veikšanas kalendārais grafiks jāiesniedz ir tikai tad, ja tiek piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības un pirms tā slēgšanas tas jāiesniedz.

Atbilde
Mālpils novada domes Iepirkumu komisija apstiprina, ka atbilstoši Nolikuma 3.12. g
apakšpunktam - Darbu veikšanas kalendārais grafiks jāiesniedz un ar pasūtītāju
jāsaskaņo pirms līguma slēgšanas, ja tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

