2015.gada 1.aprīlī ar Iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.5 ir apstiprināta atbilde uz
sekojošu ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma procedūru „Kanalizācijas tīklu
attīstība Lubānā - būvdarbi”, i.d.Nr. LKP2015/1/KF:
1.1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
Saskaņā ar iepirkuma Nr. LKP 2015/1/KF nolikuma 9.3.1. apakšpunktu pretendenta pieredze ir
apliecināma ar realizētajiem ūdenssaimniecības projektiem. SIA „Lubānas KP” interneta vietnē ir
publicēti nolikuma skaidrojumi.1 Skaidrojumos SIA „Lubānas KP” norāda, ka pretendenta
finansiālais stāvoklis ir apliecināms ar kanalizācijas izbūves darbiem, nevis ūdenssaimniecības
projektiem. Attiecīgi ir precizēts nolikuma 10.3.3. apakšpunkts, bet ne iepirkuma nosaukums un
ne 9.3.1. apakšpunkts.
Līdz ar to pasūtītājs, atbildot uz būvkomersantu savlaicīgi uzdotajiem jautājumiem, ir precizējis
pretendentu atlases noteikumus, apliecinot, ka to atlases kritērijs ir kanalizācijas izbūves darbi,
nevis ūdenssaimniecības projekti, kas noteikts nolikuma 9.3.1.apakšpunkta „a” vienībā. Objektīva
pamatojuma tam, lai liegtu pretendentiem iespēju apliecināt savas finansiālās spējas un (vai) citas
spējas saskaņā ar nolikuma 9.3.1. apakšpunktā noteikto, nav. Gadījumā, ja pretendents ir sekmīgi
realizējis ūdenssaimniecības izbūves projektu ar kanalizācijas būvdarbiem, neapšaubāmi, ka
pretendents ir kvalificēts kanalizācijas tīklu izbūvei. Šādus pasūtītāja skaidrojumus objektīvi nav
iespējams paredzēt.
Būvkomersanta kvalifikāciju primāri apliecina realizētie objekti ūdenssaimniecību attīstības jomā,
kuru ietvaros komersanti strukturēti realizē kanalizācijas būvdarbus. Līdz ar to saskaņā ar SIA
„Lubānas KP” skaidrojamiem par iepirkuma nolikumu pretendentiem ir jāiesniedz pasūtītājam
atsauksmes un citi būvdarbu izpildi apliecinoši dokumenti par kanalizācijas izbūves apakšnozari,
nevis par ūdenssaimniecības izbūves jomas projektiem un (vai) jāpasūta jaunas atsauksmes, lai tās
atbilst nolikumam. Pamatots ir secinājums, ka pretendentu atlases prasības nav objektīvi
saprotamas.
Pamatojoties uz iepirkuma Nr. LKP 2015/1/KF nolikuma 3. nodaļu un Publisko iepirkumu likuma
29. panta septīto daļu un 30. pantu, lūdzu izskaidrot nolikuma 9.3.1. apakšpunktu, lai pretendenti
objektīvi zinātu, kā sagatavot atlases dokumentus konkursā, paredzot samērīgu termiņu
piedāvājumu iesniegšanai.
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Paskaidrojam, ka Nolikuma 9.3.1.punktā ir noteiktas pretendenta tehniskās un profesionālās
spējas – a.apakšpunkts paredz vispārīgu prasību, ar mērķi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties,
ka Pretendentam ir pieredze realizēt līgumus (konkrēts skaits) ar konkrētu finanšu apjomu.
Savukārt nolikuma 10.3.4.punktā ir noteikti iesniedzamie dokumenti, kas apliecina nolikuma
9.3.1.punktā noteiktās prasības. Pasūtītājs nav ne precizējis, ne papildus skaidrojis nolikuma
9.3.1.punkta a.apakšpunktā noteiktās prasības, ne arī nolikuma 10.3.4.punkta prasības.
31.03.2015. atbildēs uz jautājumiem sniegtais skaidrojums par nolikuma 10.3.3.punktu ir
saistīts ar nolikuma 9.2.1.punktā ietverto prasību, kas attiecas uz pretendenta saimniecisko un
finansiālo stāvokli. Paskaidrojam, ka nolikuma 9.2.1.punktā noteiktā prasība nav mainīta, bet
tikai redakcionāli ir precizēts nolikuma 10.3.3.punktā noteiktā dokumenta satura apjoms.
Ņemot vērā iepriekš minēto, paskaidrojam, ka Pretendentam ir jāiesniedz atsauksmes tikai
tādā apmērā, kas apliecina nolikuma 9.3.1.punktā norādītās prasības. Tas ir noteikts arī
nolikuma 10.3.4.punkta prasībās. Pretendentam nav jāiesniedz atsauksmes, lai apliecinātu
nolikuma 9.2.1.punktā noteiktās prasības. Līdz ar to ir redzams, ka Pasūtītājs nav
precizējis pretendentu atlases noteikumus.
Informējam, ka Pasūtītājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un, veicot iepirkumu, kas
nepieciešams sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai, Pasūtītājam ir jāpiemēro Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Ievērojot to, ka iepirkuma procedūras „Kanalizācijas
tīklu attīstība Lubānā - būvdarbi” paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežām, Pasūtītājs piemēro VARAM iepirkumu vadlīnijas
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
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Publicēts: http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/iepirkumi/2015/atbildes_uz_jautajumiem_publicesanai_31032015.pdf.

