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Nr.p.k. Jautājums 

1. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu tiks uzskatīts, ja 

Pretendents nolikuma punktiem Nr.12.3.1.-12.3.5. un 12.3.7.-12.3.24. kā 

pieredzes apliecinošos dokumentus pievienos ne tikai atsauksmes 

(izziņas), bet arī citu dokumentāciju – aktus par pieņemšanu 

ekspluatācijā, būvatļaujas un citus dokumentus, kas apstiprina 

Pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzi. Pretendents norāda uz 

to, ka atsauksmēs (izziņās) norādītā informācija bieži vien nav pilnīga, 

tāpēc nepieciešams pievienot papildus dokumentus, lai iegūtu pilnīgu 

informāciju. 

Pretendents papildus norāda arī uz to, ka bieži vien atsevišķos gadījumos 

apakšuzņēmējiem un tā speciālistiem nav iespējams saņemt atsauksmes 

(izziņas) vai aktus par pieņemšanu ekspluatācijā, līdz ar to citu 

dokumentu (piemēram, rīkojumu, būvdarbu žurnālu kopiju, elektronsiko 

izdruku u.c.dokumentu) pievienošana arī apstiprina nepieciešamo 

pieredzi. Šī brīža nolikuma redakcija ļoti apgrūtina piedāvājuma 

sagatavošanas procesu, jo tā paredz, ka jāiesniedz tikai atsauksmes 

(izziņas), atšķirībā no iepriekšējās redakcijas kas paredzēja viena vai otra 

dokumenta iesniegšanu. 

Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka  par atbilstošu tiks uzskatīts, ja pretendents kā 

pieredzes apliecinošos dokumentus pievienos ne tikai atsauksmes 

(izziņas), bet arī citu dokumentāciju – aktus par pieņemšanu 

ekspluatācijā, būvatļaujas un citus dokumentus, kas apstiprina 

pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzi. 

Pasūtītājs norāda, ka iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai 

nepieciešamajai informācijai, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas 

prasību atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 

12.3.1. - 12.3.5. apakšpunkta un 12.3.7. - 12.3.24. apakšpunkta prasībām. 

Departaments vienlaikus informē, ka ir veikti grozījumi Nolikumā. 

2. 

Jautājums 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt 3.pielikuma 4.punktu – vai šajā tabulā 

nepieciešams norādīt tikai tos apakšuzņēmējus vai uzņēmumus, uz kuru 

pieredzi Pretendents balstās, vai arī atsevišķus speciālistus, kas iepirkuma 

līguma izpildē tiks piesaistīti kā fiziskas personas? 

Atbilde 
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Pasūtītājs paskaidro, ka Atklāta konkursa nolikuma 3. pielikuma 

4. punktā jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa 

nolikuma 12. daļas prasībām. 

Ja speciālists ir darba tiesiskajās attiecībās, Atklāta konkursa nolikuma 

3. pielikuma 4. punktā norāda speciālista darba devēju, uz kura 

profesionālajām iespējām pretendents balstīsies. Ja speciālists nav darba 

tiesiskajās attiecībās, tad Atklāta konkursa nolikuma 3. pielikuma 

4. punktā norāda pašu speciālistu. 

Pasūtītājs norāda, ka saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 12.1.3. 

apakšpunktu Pretendents var balstīties uz: 

- citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda 

pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi; 

- citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda 

pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

Pretendents piedāvājumam pievieno personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos Atklātā 

konkursā, kā arī apliecinājumu vai vienošanos, kurā norādīts, ka tā nodos 

pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un šie resursi 

būs pretendenta rīcībā visu iepirkuma līguma izpildes laiku. 

Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu personu 

saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, tas pierāda pasūtītājam, ka 

tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina 

šīs personas sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē. 

Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
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