10.12.2018.
SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 41203035896, juridiska adrese: Ezeru laukums 2, Talsi,
Talsu nov., LV-3201, (turpmāk – Pasūtītājs) pēc ES fondus administrējošās iestādes Centrālās un
finanšu līgumu aģentūras ieteikuma publicē skaidrojumu par iepirkuma procedūras “Trīs biomasas
katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: “Centra Katlumāja” Laidzes pag.,
Parka ielā 9, Valdemārpilī, “Centra katlu māja” Laucienes pag. Talsu nov.”, identifikācijas Nr.
TNS 2018/4, (turpmāk – Iepirkuma procedūra) nolikumu.
Skaidrojums par iepirkuma procedūras nolikumu
1. Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 8.1.punktā ir noteikts, ka kopā ar Piedāvājumu,
Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt bankas vai apdrošināšanas
sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas
veikšanu) izsniegtais nodrošinājums. Līdz ar to saskaņā ar šo punktu Pasūtītājs ir paredzējis, ka
piedāvājuma nodrošinājums var būt tikai vienā no šiem veidiem – kā bankas garantija vai
apdrošināšanas polise. Ņemot vērā minēto, atbilstoši 1.posma nolikuma 8.5.punktam Piedāvājuma
nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ pretendentam 1.posma nolikuma 8.5.1.8.5.5.punktā noteiktajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pretendents rakstiski
pieprasījis Pasūtītājam izsniegt viņa iesniegto Piedāvājuma nodrošinājumu, savukārt piedāvājuma
nodrošinājuma atmaksa tiktu veikta tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs būtu paredzējis
pretendentiem iespēju veikt piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu Pasūtītāja norādītā bankas kontā.
2. Pasūtītājs iepirkuma procedūras laikā rīkojas ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu
vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcija) un, neskatoties uz to, ka
nolikumā tas nav norādīts, atbilstoši Vadlīniju 6.4.2.punktā noteiktajam Pasūtītājs ļauj
Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta regulējumu, ja kandidāts/pretendents vai
personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts/pretendents ir personālsabiedrība) atbilst 1.posma nolikuma
29.2., 29.3. un 29.5.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
3. Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 30.3.1.punkts nosaka, ka Kandidāta pēdējo 3 (trīs)
noslēgto finanšu gadu (2015., 2016. un 2017.gads) vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu
summa/3) ir jābūt ne mazākam kā 2 600 000 EUR (divi miljoni seši simti tūkstoši euro). Saskaņā
ar likuma “Par grāmatvedību” 14.panta pirmo daļu pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas
sakrīt ar kalendāra gadu. Kandidātiem, kuriem pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, vidējais
gada neto apgrozījums ir jānorāda par 2015., 2016. un 2017.gadu. Tādiem kandidātiem, kuriem ir
citāds pārskata gada sākums un beigas, vidējais gada neto apgrozījums ir jānorāda par pēdējiem
3 (trīs) noslēgtajiem finanšu (pārskata) gadiem.
4. Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 30.1.3.punkts paredz, ja Kandidāts piesaista
apakšuzņēmējus, tad Pieteikumā iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda visus tos
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit

procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam
izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (…). Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 1.panta 1.punktu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās
nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Kandidāta
piesaistītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir norādāmi 1.posma
nolikuma 11.pielikumā pievienotajā formā “Informācija par apakšuzņēmēju”.
5. Iepirkuma procedūras 1.posma nolikuma 30.6.2., 30.6.5., 30.6.6., 30.6.8.-30.6.10.punktā ir
noteikts kandidāta pienākums iesniegt 1.posma nolikuma 8.pielikumā ietverto formu “Kandidāta
vadošā personāla Curriculum Vitae (CV)”. Pasūtītājs paskaidro, ka 8.pielikuma formas 4.punktā
informācija par izglītību ir jānorāda tikai par tiem kandidāta speciālistiem, kuriem minētajos
nolikuma punktos ir izvirzīta prasība izglītībai, 5.punktā jānorāda tikai tie profesionālās darbības
atbilstības sertifikāti/apliecības, kuri apliecina minētajos nolikuma punktos prasīto speciālista
pieredzi, savukārt, 6.punktā jānorāda tikai tā speciālista pieredze un kvalifikācija, kas apliecina
nolikumā prasīto speciālista pieredzi.

