Atklāts konkurss
Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūves 1. kārta
Identifikācijas Nr. VNP 2015/01

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Apstiprinātas iepirkumu komisijas sēdē 21.01.2015.

1. jautājums: Lūdzam precizēt darbu apjomus lokālajā tāmē 1-1
6

7-38

Futbola treniņu laukuma seguma ieklāšana
Mākslīgais segums VICROTY TURF 40

m²
m²

Atbilde: Šajā pozīcijā paredzēto mākslīgo segumu iegādāsies un tā ieklāšanu organizēs Latvijas
Futbola federācija par saviem līdzekļiem. Iepriekšminētā iemesla dēļ darbu apjomu tabulās nav
norādīts mākslīgā seguma daudzums.
Būvuzņēmējam jāsagatavo kvalitatīva pamatne mākslīgā seguma ieklāšanai.
2. Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka, lai izpildītu konkursa nolikuma 13.4.punktā noteikto
prasību par finanšu apgrozījumu, pretendents par 2014.gadu drīkst iesniegt operatīvos
datus, kas nebūs arī norādīti vēl būvkomersantu reģistra vietnē – https://bis.gov.lv,
jo pretendents saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66.panta 1.daļu 2014.gada pārskatu drīkst
iesniegt līdz 2015.gada 31.jūlijam, jo 2014.gada uzņēmuma darbības rādītāji pārsniedz
Gada pārskatu likuma 24.panta 2.daļas kritērijus?; kā arī būvkomersantu reģistra vietnē
https://bis.gov.lv ir pieejami divi veida finanšu dati : 1) kopējais sniegto būvniecības
pakalpojumu apjoms (EUR) un 2) pašu spēkiem (bez apakšuzņēmējiem) sniegto
būvniecības pakalpojumu apjoms (EUR); lūdzu precizēt, kurus datus nepieciešams
norādīt izziņā par finanšu apgrozījumu?;
Atbilde: Par 2014.gada finanšu apgrozījumu pretendents drīkst iesniegt operatīvos datus.
Izziņā par finanšu apgrozījumu jānorāda kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms.
3. Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 13.6. punktā norādītajai pretendenta

pieredzei jāatbilst – līguma summai ne mazākai kā 50% no pretendenta piedāvātās
līgumcenas bez PVN?;
Atbilde: Publisko iepirkumu likuma 1. panta 9.punkts „līgumcena –kopējā samaksa par
līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli”.
Nolikuma 13.6. punktā prasītā pretendenta pieredze – līguma summa jānorāda bez
pievienotās vērtības nodokļa.

4. Jautājums: Nemot vērā, ka nolikuma 4.pielikuma - CV veidnes pēdējo rindkopu
nepieciešams aizpildīt, ja piedāvātais speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības
biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja
Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs,
lūdzam precizēt, vai CV veidnes pēdējo rindkopu nepieciešams aizpildīt citiem speciālista
darba devējiem, ja speciālistam, kurš vienlaikus ir pretendenta darbinieks, ir arī citi darba
devēji?;
Atbilde: Speciālistam, kuram ir vairāki darba devēji, ir jāsaskaņo savi pienākumi šajā
objektā ar visiem saviem darba devējiem.
5. Jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 6.punktā noteiktā objekta apskate nav obligāta,
un tās neveikšana netiks izmantota kā pretendenta noraidīšanas iemesls?;

Atbilde: Objekta apskates dabā neveikšana netiks izmantota kā pretendenta noraidīšanas
iemesls.
6. Jautājums: lūdzam precizēt, ar ko tiek domāts nolikuma 13.7.punkta 2.apakšpunktā
minētais “normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu darba aizsardzības sistēmu”; vai
par šo jāiesniedz kāds pretendenta apliecinājums?
Atbilde: Pretendentam speciālistu sarakstā (nolikuma 3.pielikums)jāieraksta ziņas par
atbildīgo darba aizsardzības koordinatoru objektā un jāpievieno speciālista kvalifikāciju
apliecinoša dokumenta kopija.
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