Par iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā,
II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos
un Ādažu novada Baltezerā", identifikācijas Nr.GŪ2018/1
1.jautājums

- lūdzam Pasūtītāju iepirkuma dokumentiem pievienot KSS sūkņu stacijas "Virši-1"
shēmu un specifikāciju dwg formatā, ņemot vērā, ka esošais pievienotais fails ar šādu
nosaukumu satur neatbilstošu informāciju?
ATBILDE
3.rajona PROJEKTA
KSS fails UKT_8_ RSS.2017.069"Virsi-1" 22445 KB satur visu
nepieciešamo informāciju.Fails jāsaglabā datorā, tad to atverot ar Model ( nevis KSS Lībiešu
izbūves shēma) iegustāma nepieciešamā informācija par KSS "Virši -1"

2.jautājums

•

lūdzam Pasūtītāju skaidri un konkrēti definēt, kādi dokumenti pretendentam
jāiekļauj piedāvājumā par ārvalstu uzņēmumu attiecībā uz izslēgšanas
nosacījumiem un kurus dokumentus iepirkuma komisija pieprasīs izvērtēšanas
laikā (11.2.4.punkts), ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras
nolikuma 11.2.3.punktā ir noteikts "Ja attiecināms" – īsti nav skaidrs, uz ko un
kuros gadījumos šī piebilde attiecas?

ATBILDE

Nolikuma 11.2.3. apakšpunkts, kā redzams no prasības teksta, ir attiecināms uz šādiem gadījumiem:
1) Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīga persona, prokūrists vai
persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir reģistrēta vai
pastāvīgi dzīvo ārvalstīs; 3) ārvalstīs reģistrētu pretendentu; 3) Nolikuma 9.8.apakšpunktā minētā
persona ir reģistrēta vai patstāvīgi dzīvo ārvalstīs.

Ja izpildās viens vai vairāki no iepriekš minētajiem gadījumiem, tad pretendentam piedāvājumam
jāpievieno kompetentās institūcijas izsniegtas izziņas, kas apliecina to, ka uz šīm personām
neattiecas Nolikuma 9.1.-9.6. apakšpunktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Ar “kompetentām”
institūcijām saprotamas institūcijas, kuras atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgs
apliecināt attiecīgās ziņas vai izsniegt nepieciešamās izziņas. Pasūtītājs nevar precīzi definēt, kādas
tieši būs minētās izziņas, jo tas ir atkarīgs no attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

Nolikuma 11.2.4. punkts ir paredzēts alternatīvs veids, kādā pretendents var apliecināt izslēgšanas
nosacījumu neattiecināmību uz šajā prasībā norādītajām personām. Tādēļ šajā prasībā lietota
norāde “pretendents ir tiesīgs”, nevis “pretendentam ir pienākums”. Attiecīgi minētā prasība nav

imperatīva un tā ir pretendentu brīva izvēle, vai izsniegt kompetentās institūcijas izsniegtas izziņas
vai skaidrojumu.

Nolikuma 11.2.4. punktā minēto skaidrojumu, kā noteikts šajā prasībā, pretendents ir tiesīgs
izsniegt, ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz to, ka par valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Nolikuma 9.1.9.6.apakšpunktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Minētajā skaidrojumā pretendentam jāietver
skaidrojoša informācija par to, kādēļ personas, uz kurām būtu attiecināmi Nolikumā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi, nevar ieņemt šajā prasībā norādīto statusu (piemēram, atsaucoties uz
attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, no kura iespējams izdarīt šo secinājumu).

Ja pretendenta iesniegtais skaidrojums saskaņā ar Nolikuma 11.2.4.apakšpunktu neradīs
Pasūtītājam pārliecību, ka atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem par valdes vai padomes
locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Nolikuma 9.1.9.6.apakšpunktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents izsniedz
Nolikuma 11.2.3.apakšpunktā minētās izziņas.

Nolikuma 11.2.3. apakšpunktā un 11.2.4.apakšpunktā noteiktā kārtība atbilst Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta desmitajai daļai, vienpadsmitajai daļai un
divpadsmitajai daļai. Papildus pretendentam jāņem vērā Nolikuma 11.2.5., 11.2.6. un 11.2.8.
apakšpunktā ietvertie nosacījumi.

