Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,
iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF
Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.

Piegādātāja jautājums, uzdots 26.01.2017.:
Lūdzam precizēt atklāta konkursa “Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”, Id. Nr. SOP
2016/23 EJZF nolikuma D9 pielikumā noteikto attiecībā uz Darbu izpildes kalendāro grafiku
(6.sadaļa D9 pielikumā):
a) uzskatāmi un detalizēti jānorāda objektā veicamo darbu (atsevišķu tehnoloģisko procesu) izpildes
termiņi atbilstoši Līguma nosacījumiem
Līguma projekta sastāvā ir dots kopējais darbu izpildes termiņš- sākums un beigas, taču nav dota
informācija par atsevišķi veicamo darbu/tehnoloģisko procesu izpildes termiņiem. Lūdzam precizēt.
SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:
Piegādātājam sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku jāizplāno un jānorada grafikā veicamo
darbu (atsevišķu tehnoloģisko procesu) izpildes termiņi atbilstoši Nolikuma 4.6. punktā dotajam
laika intervālam, nepārsniedzot izpildes termiņu (2017.gada 31.decembris).
Piegādātāja jautājums, uzdots 26.01.2017.:
Līguma projekta 5.1 punkts:
Uzņēmējam Darbs Objektā jāuzsāk un jāpabeidz:
Objekta nosaukums
Ēka zvejas produktu
uzglabāšanai

Plānotais būvdarbu uzsākšanas
mēnesis
2017.gada marts- aprīlis

Būvdarbu izpildes termiņš
2017.gada 31.decembris

b) jānorāda nepieciešamais laiks mobilizācijas darbiem, materiālu piegādēm, iekārtu
uzstādīšanai, ieregulēšanai, palaišanai, pasūtītāja darbinieku apmācībām, darbu veikšanas
projekta izstrādei, izpildmērījumu un pārējās izpilddokumentācijas sagatavošanai, objekta
ekspluatācijā nodošanas procesam;
Pasūtītāja mājaslapā publicētajos pielikumos (Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks; Kalendārā grafika
piedāvājuma veidne, Nolikuma D.9 pielikums 6.punkts) nav dota šāda darbu pozīcija. Lūdzam precizēt,
vai pretendentiem ir jāpapildina mājaslapā publicētā .xls faila veidne ar doto pozīciju? Vai mājaslapā
publicētie dokumenti – Kalendārā grafika piedāvājuma veidne/Būvdarbu izpildes kalendārais
grafiks/Nolikuma D.9. pielikums 6.punkts ir identiski un pretendenti var gatavot piedāvājumu,
izmantojot jebkuru no šiem failiem?
Analogi ir publicēti arī vairāki faili, kas atbilst naudas plūsmas veidnei -lūdzam precizēt
c) jānorāda atbildīgo speciālistu noslodze katrā no darbu veidiem, kā arī brigāžu skaits, kas tiks
piesaistīts katram darbam.
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Pasūtītāja mājaslapā publicētajos pielikumos (Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks; Kalendārā grafika
piedāvājuma veidne, Nolikuma D.9 pielikums 6.punkts) nav dotas šādas pozīcija . Lūdzam precizēt kā
pretendentiem dotajā veidnē ir jāatspoguļo nolikumā pieprasītā informācija.
d) jānorāda starpposmi, kuros tiek pārbaudīts izpildīto darbu apjoms atbilstoši grafikam.
Atbilstoši iepirkuma līguma projektam , paredzētas ikmēneša Formas 2 un maksājumi un attiecīgiapjomu pārbaude ikmēnesi. Lūdzam precizēt, vai pasūtītājs konkrētiem darbiem nosaka citus
starptermiņus vai arī par izpildīto darbu apjoma pārbaudi tiek uzskatīta ikmēneša izpilde atbilstoši
Formām 2 un 3?

SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:
Sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku Pretendentam jāvadās saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma
sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma pielikums D9). Publicētā veidnē “Būvdarbu izpildes kalendārais
grafiks. Nolikuma D.9 pielikums 6.punkts.” ir norādīti darbu veidi atbilstoši Darbu apjomu tabulām
(Nolikuma pielikums D8). Piegādātājs sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši katram
darbu veidam sniedz informāciju atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām papildinot
esošo veidni un/vai papildus esošai veidnei noformējot prasīto informāciju jebkurā citā uzskatāmā uz
saprotamā veidā.
Naudas plūsmas grafiks jāsagatavo atbilstoši nolikuma D9.1 pielikumā norādītajam prasībām,
izmantojot naudas plūsmas grafika pa projekta posmiem veidni.
Sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku Piegādātājam ir jānorāda starpposmi, kuros tiek veikta
darbu apjomu izpildes atbilstība laika grafikam, salīdzinot faktiski izpildīto darbu apjomu ar grafikā
paredzēto.

Piegādātāja jautājums, uzdots 26.01.2017.:
Lūdzam precizēt atklāta konkursa “Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”, Id. Nr. SOP
2016/23 EJZF nolikuma D9.1 Naudas plūsmas grafiks pa projekta posmiem noteikto:
Naudas plūsmas grafikā jāizstrādā plānotā naudas plūsma pa projekta posmiem, ņemot vērā būvdarbu
izpildes termiņu un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu. Kopējais līguma izpildes laiks un darbu
apjoms jāsadala 4 projekta atskaites posmos, kas sadalīti pa visu būvniecības periodu, ņemot vērā
darba izpildes tehnoloģisko secību (Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku), objekta nodošanas
ekspluatācijā termiņu un ievērojot 30.09.2014. MK noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020.gada plānošanas periodā” 45.punkta nosacījumus. 4.projekta posma beigu datums ir
pēdējā maksājuma saņemšanas datums, kas tiek veikts saskaņā ar iepirkuma līguma 4.8. nosacījumiem.
Izstrādājot naudas plūsmas grafiku, pretendentam jāņem vērā visi iepirkuma līguma norēķinu kārtības
nosacījumi, tai skaitā ieturējuma summas līdz Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanai.
Summas jānorāda bez PVN.
Konkursa nolikuma prasību sastāvā un nolikuma pielikumos nav pieejama informācija pēc kāda
principa/algoritma pretendentiem ir projektā potenciāli veicamie darbi jāsadala 4 posmos. Kopējais
darbu izpildes termiņš ir noteikts nolikuma 4.6 punktā:
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Iepirkuma līgumu izpildes termiņš ir no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz būvobjekta nodošanai
ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31.decembrim. Būvdarbu ilgums ir 8 mēneši. Darbu
uzsākšana plānota 2017.gada marts-aprīlis.
8 mēnešu periodu var sadalīt 4 vienādās daļās , piemēram, 4 posmos ar vienādu intervālu - 2 mēneši.
Vai šāds naudas plūsmas dalījums tiks uzskatīts par atbilstošu? Vienlaikus nolikuma C pielikumā
Iepirkuma līguma projekts ir noteikta ikmēneša maksājumu veikšana, līguma projekta 4.nodaļa. Lūdzam
precizēt.
SOP IeK atbilde, sagatavota 30.01.2017.:
Naudas plūsmas grafiku jāsastāda pamatojoties uz Pretendenta sagatavoto būvdarbu izpildes kalendāro
grafiku ņemot vērā darba izpildes tehnoloģisko secību. Projekta posmos ir jānorāda auditējamas
vērtības (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts), izmaksas atbilstoši tāmei. Nolikuma D9.1
pielikumā noteikts, ka kopējais līguma izpildes laiks un darbu apjoms jāsadala 4 projekta atskaites
posmos, kas sadalīti pa visu būvniecības periodu, līdz ar to dalījums 4 posmos ar vienādu intervālu - 2
mēneši tiks uzskatīts par atbilstošu. Pieļaujami arī citi posmu termiņi ievērojot Nolikuma D9.1
pielikuma prasības.
Norēķini par faktiski izpildītiem darbiem tiks veikti ik mēnesi saskaņā ar līguma projektā noteikto
norēķinu kārtību.
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