Jautājums:
Man ir jautājums par nolikuma punktu 4.2.4. Pretendenta galvojums. Vai Es pareizi
saprotu ka pretendentam ir jāiesniedz galvojums 100% no līguma noslēgtās summas.
Pretendents pirms Līguma noslēgšanas 2 (divu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Līguma
izpildes nodrošinājumu-galvojumu kopējās līguma cenas apmērā.
Atbilde:
Ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad pirms līguma noslēgšanas
pretendents iesniedz pasūtītājam galvojumu 100% apmērā no līguma kopējās summas.
Jautājums:
1.Lūdzu precizējiet terminu “mikrovēdināšana” iepirkumam “Logu nomaiņa Valsts tiesu
medicīnas ekspertīzes centra ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā”. Kādu tieši
mikrovēdināšanu vajadzētu iekļaut tāmē?
2. Logam L4 ar tādu platumu nevar nodrošināt atvēršanas funkciju, tas būs tikai
atgāžams. Ieteiktu šāda platuma logu dalīt tāpat kā logus L1 un L2.
Atbilde:
1. Ar terminu "mikrovēdināšana" mēs paredzējām lūciņu ar atbīdāmu vai atveramu
spraugu, loga virspusē. Daži pretendenti to piedāvāja izdalīt kā atsevišķu izmaksu
pozīciju, kopā ar palodzēm un montāžu.
2. Logs L-4 ir arī paredzēts tikai atgāžams, jo tas atrodas ailē, kura ir zemāka par normālu
palodzes augstumu, tamdēļ nebūs problēmas stāvot pie loga aizsniegt rokturi loga
virspusē un atgāzt vērtni. Dienžēl mainīt logu dalījumu mēs nevaram, jo tad jātaisa
projokts par fasādes maiņu.
Jautājums:
Jautājums par punktu 4.2.4. Izraudzītais Pretendents pirms Līguma noslēgšanas 2 (divu)
dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu-galvojumu kopējās
līguma cenas apmērā, kas iesniegts Latvijā reģistrētas bankas izsniegtas garantijas veidā,
saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidlapas formu.
Vai ir iespējams Jums iesniegt bankas garantijas vietā apdrošināšanas polisi?
Atbilde:
Lai pārliecinātos par Pretendenta spējām izpildīt līgumā noteiktās saistības atbilstoši
Nolikuma 4.2.4. punktā izvirzītājai prasībai ir jāiesniedz bankas garantija kopējās
līgumcenas apmērā nevis apdrošināšanas polise.

Jautājumi:
2.4.3.1.“Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga rakstura pakalpojumu
nodrošināšanā (3.pielikums).
Komisijai ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesību un atbilstību nolikuma
prasībā pie 4.pielikumā norādītajām personām.”
Vai tur bija domāts 3.pielikums?
Pielikums Nr4.- Liguma izpildes nodrošinājums-galvojums ir iesniedzam kopā ar
pieteikumu,
Jeb to iesniedz uzvaretajs pie līguma slēgšanas ?
Vai bankas garantijas vietā var iesniegt apdrošināšanas polisi?
Atbilde:
Iepirkuma nolikuma 2.4.3.1.apakšpunktā ir neprecīzi norādīta atsauce uz 3.pielikumu
(Komisijai ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesību un atbilstību nolikuma
prasībā pie 3.pielikumā norādītajām personām.)
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, pretendentam, kuram
būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma 4.pielikumā minētais bankas
galvojums būs jāiesniedz pirms līguma slēgšanas, bankas galvojums nav jāiesniedz kopā
ar piedāvājumu.
Lai pārliecinātos par Pretendenta spējām izpildīt līgumā noteiktās saistības atbilstoši
Nolikuma 4.2.4. punktā izvirzītājai prasībai ir jāiesniedz bankas garantija kopējās
līgumcenas apmērā nevis apdrošināšanas polise.

