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ATBILDES UZ KANDIDĀTU JAUTĀJUMIEM 

 

Iepirkuma procedūrā 

“Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: “Centra 

Katlumāja” Laidzes pag., Parka ielā 9, Valdemārpilī, “Centra katlu māja” Laucienes pag. 

Talsu nov.”, 

ID Nr. TNS 2018/4 

 

SIA “Talsu Namsaimnieks” iepirkumu komisija 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.”, ID Nr. TNS 2018/4, ietvaros, 

11.12.2018. ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma procedūru. 

 

Iepirkumu komisija uz jautājumiem (citējot tos) sniedz šādas atbildes: 

 

 

1. jautājums: 

 

Par kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. 

 

“(…) ir būvniecības uzņēmums, kurš specializējas šķelda katlumāju būvniecībā. Sakarā ar vairāku 

iepirkumu, kuros iesniegšanas laiks sakrīt ar jūsu iepirkumā paredzēto, lūdzam pārcelt 1 posma 

iesniegšanu uz 4.janvāri.” 

 

Atbilde: 

 

Iepirkuma procedūra tika izsludināta 2018.gada 16.novembrī, Iepirkuma procedūras 1.posma 

nolikuma 7.1.punktā nosakot kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 10.decembri, 

savukārt 2018.gada 4.decembrī 1.posma nolikuma 7.1.punktā tika izdarīti grozījumi, pagarinot 

pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 19.decembrim. Tādējādi kandidātu pieteikumu 

iesniegšanai tika noteiktas 32 dienas. 

 

Iepirkumu uzraudzības biroja „Iepirkumu vadlīniju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 

(08.05.2017. redakcijā) 6.8.1.punkts paredz, ka būvdarbu līgumiem piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām. 

 

Pasūtītājs norāda, ka iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot 

projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”, id. 

Nr.4.3.1.0/17/A/048, projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, 

Valdemārpilī”, id. Nr.4.3.1.0/17/A/045, un projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana 

Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/003. 

 

Par minēto projektu realizāciju Pasūtītājs un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra (CFLA) ir 

noslēguši līgumus, kuri nosaka stingrus termiņus, kuros projekti jārealizē. Ņemot vērā projektu 



 

 

nozīmību Pasūtītājs veic rūpīgu iepirkumu plānošanu un iepirkumu plāni ir saskaņoti ar ES fondus 

administrējošo iestādi CFLA. 

 

Ieinteresētais piegādātājs nav atsaucies uz objektīvu pamatojumu kandidātu pieteikumu 

iesniegšanas termiņa pagarināšanai, kā arī piegādātājs nav norādījis uz nespēju sagatavot kandidāta 

pieteikumu nolikumā noteiktajā termiņā. 

 

Ieinteresētā piegādātāja izklāstīto iemeslu Pasūtītājs neuzskata par pietiekamu pamatojumu 

kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanai, un līdz ar to Pasūtītājs nepagarina 

kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņu. 


