IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORMĀCIJAS CENTRA
IEPIRKUMS

“IeM

radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata
kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un
avārijas bojājumu novēršana”
(iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC 2017/3)

2017.GADA 02.MARTA PRETENDENTA JAUTĀJUMI
2017.GADA 03.MARTA PASŪTĪTĀJA ATBILDES

Nr.p.k.
1.

1.

2.

2.

3.

Saistošā informācija
Vai Finanšu piedāvājuma 1. rindā Tehniskās apkopes nodrošināšana
Jautājums
(vienai iekārtai divas reizes gada laikā) kolonnā Vienības cena, Eur bez
PVN cenu jāraksta vienas iekārtas vienas reizes apkopei vai vienas
iekārtas divu reižu apkopei.
Finanšu piedāvājumā pirmās pozīcijas aprakstā ir norādīts, ka
Atbilde
pretendentiem ir jānorāda cena par tehniskās apkopes nodrošināšanu
(vienai iekārtai divas reizes gada laikā). Skaidrojam, ka šajā pozīcijā ir
jānorāda vienas iekārtas divu apkopju izmaksas, kuras ir jānodrošina 12
mēnešu laikā.
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.3.punktā minēts, ka “Avārijas
Jautājums
bojājuma novēršanas izmaksās jāiekļauj visas nepieciešamās izmaksas,
lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu darbību, ieskaitot rezerves iekārtas
uzstādīšanu uz remonta laiku vai jaunas iekārtas uzstādīšanu, ja nav
iespējams esošas iekārtas remonts.” Vai tas nozīmē, ka, ja klimata
kontroles iekārtai nebūs iespējams veikt remontu, tās vietā būs jāuzstāda
jauna iekārta un sastādot Finanšu piedāvājumu avārijas bojājumu
novēršanas izmaksās jāiekļauj arī pašas iekārtas cena vai tikai tās
uzstādīšana?
Atbilstoši Instrukcijas pretendentiem tehniskās specifikācijas
Atbilde
3.3.punktam pretendentam sagatavojot finanšu piedāvājumu avārijas
bojājuma novēršanas izmaksās jāiekļauj visas nepieciešamās izmaksas,
lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu darbību, ieskaitot rezerves iekārtas
uzstādīšanu uz remonta laiku vai jaunas iekārtas uzstādīšanu, ja nav
iespējams esošas iekārtas remonts.
Līdz ar to gadījumā, ja esošās iekārtas darbības atjaunošana nebūs
iespējama, pretendentam būs jānodrošina jaunas iekārtas piegāde,
uzstādīšana un iekārtas pārbaude pēc uzstādīšanas. Jaunas iekārtas
piegādes, uzstādīšanas un tās pārbaudes izmaksām ir jābūt iekļautām
avārijas bojājumu novēršanas izmaksās, kuras nedrīkst pārsniegt
pretendenta finanšu piedāvājumā 2.pozīcijā iekļautās izmaksas.
Kā arī kolonnā Summa, Eur bez PVN nepieciešams reizināt kolonnu
Jautājums
Vienības cena, Eur bez PVN ar kolonnu Skaits?
Tips

3.

Atbilde

Apstiprinām, ka katras finanšu piedāvājuma pozīcijas vērtība kolonā
‘Summa, Eur bez PVN’ ir jāaprēķina, reizinot attiecīgās pozīcijas kolonā
‘Vienības cena, Eur bez PVN’ piedāvāto vērtību ar kolonā pozīcijas
norādīto vērtību kolonā ‘Skaits’.
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