
 
 

14.05.2019. 

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 “Katlu mājas 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana, Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu 

novadā”, id. Nr. TNS 2019/4, (turpmāk – Iepirkuma procedūra) nolikumu. 

Skaidrojums par iepirkuma procedūras nolikumu 

1. Iepirkuma līguma projekta (Iepirkuma procedūras nolikuma 14.pielikums) 6.2.1.punktā teikts, ka 

Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansa maksājumu 30% no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienas laikā 

pēc rēķina un avansa maksājuma garantijas saņemšanas. Savukārt, iepirkuma līguma projekta 

6.3.2.punkts nosaka, ka avansa maksājums tiek veikts pie nosacījuma, ja ir spēkā Avansa atmaksas 

garantija 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu 

vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcija) (turpmāk – Vadlīnijas) 

6.4.10.punkts paredz, ka Iepirkuma procedūras dokumentos, paredzot saistību nodrošinājumu (t.sk. 

avansa atmaksas garantiju), jāņem vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

(turpmāk – SPSIL) 27.pantā noteiktais. SPSIL 27.panta ceturtā daļa nosaka, ka Piegādātājs (…) 

saistību izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā kredītiestādes garantiju, apdrošināšanas polisi 

(…). Līdz ar to pēc iepirkuma līguma noslēgšanas līgumā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā 

pasūtītājam avansa atmaksas garantija iesniedzama kā kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise. 

2. Pasūtītājs iepirkuma procedūras laikā rīkojas ievērojot Vadlīnijas un, neskatoties uz to, ka 

Iepirkuma procedūras nolikumā tas nav norādīts, atbilstoši Vadlīniju 6.4.2.punktā noteiktajam 

Pasūtītājs ļauj pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar 

SPSIL 49.panta regulējumu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts/pretendents ir 

personālsabiedrība) atbilst Iepirkuma procedūras nolikuma 20.4. vai 20.5. punktā minētajam 

izslēgšanas gadījumam. 

3. Vadlīniju 6.1.2.punkts un Iepirkuma procedūras nolikuma 32.punkts vienādi nosaka, ka Pasūtītājs 

atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma 

procedūras dokumentos (nolikumā) norādītajā vietā un laikā. Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs norāda, 

ka iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti nolikuma 5.1.punktā norādītajā vietā – Ezeru laukums 2, Talsi, 

Talsu nov., LV-3210, un laikā – 2019.gada 21.maijā, plkst. 14:00. 


