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 Lielvārdē 

 

 

                   2014. gada 15. jūlijs   

Iepirkums: Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novadā Lēdmanes pagasta 

Lēdmanes ciemā” ID. Nr. LR 2014/10/ERAF-029 

Papildinformācija Nr.5 

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepriekš minētā 

konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes: 

Jautājums Nr.1 

Nolikuma punkta Nr.9.1. “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” apakšpunktā b.ir norādīts, ka 

Pretendentam ir jāiesniedz Piedāvājuma pielikums (C1 pielikums), savukārt nolikumam ir 

pievienots tikai C pielikums “Iepirkuma līguma projekts (LP-1)”. Ņemot vērā iepirkš minēto, 

lūdzam Jūs iepirkuma dokumentācijai pievienot Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums) veidni. 

Atbilde. 

Pretendentam jāiesniedz plānotā naudas plūsmas prognoze (vai maksājuma pieprasījuma grafiku) 

līdz 2014. gada 28. decembrim (vai datumam, līdz kuram Pretendents plāno pabeigt darbus).  

Pretendents informāciju par plānoto var iesniegt arī brīvā formā. Ņemot vērā, ka C1 pielikumā 

pieprasītā informācija tiek pieņemta zināšanai, Iepirkuma komisija nenoraida Pretendentu, ja tas 

izmanto savu formu vai šādu veidni neiesniedz. Šī informācija ir obligāta iesniegšanai 

Pretendentam, kurš tiks nominēts līguma noslēgšanai. 

Jautājums Nr.2 

Lūdzam sniegt skaidrojumu par iesniedzamiem dokumentiem. Nolikuma 9.1.a. punktā paredzēts 

iesniegt Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums), taču konkursa dokumentos C1 pielikums nav 

atrodams. 

Atbilde. 

Pretendentam jāiesniedz plānotā naudas plūsmas prognoze (vai maksājuma pieprasījuma grafiku) 

līdz 2014. gada 28. decembrim (vai datumam, līdz kuram Pretendents plāno pabeigt darbus).  

Pretendents informāciju par plānoto var iesniegt arī brīvā formā. Ņemot vērā, ka C1 pielikumā 

pieprasītā informācija tiek pieņemta zināšanai, Iepirkuma komisija nenoraida Pretendentu, ja tas 

izmanto savu formu vai šādu veidni neiesniedz. Šī informācija ir obligāta iesniegšanai 

Pretendentam, kurš tiks nominēts līguma noslēgšanai. 

Jautājums Nr.3 
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Saskaņā ar nolikuma punktu Nr.9.3.9. Pretendentam ir jāiesniedz izziņu, kuru ne agrāk, ka 10 

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas datuma ir ka 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas 

datuma ir izsnieguši Pretendenta nominēto speciālistu darbadevēji par minētā darbinieka darba 

noslodzi, kā arī par citiem projektiem, kuros ir iesaistīts vai tiek plānots iesaistīt speciālistu laika 

perioda no 2014. gada 28.jūliju līdz 2014.gada 28.decembrim, vai Pretendentam jāiesniedz izziņas 

arī no darbadevējiem, kuru saimnieciskā darbība nav saistīta ar būvniecības darbiem. 

Atbilde. 

Jā. Pretendentam nolikuma punkta Nr.9.3.9. prasītas izziņas jāiesniedz no visiem Pretendenta 

piedāvāta speciālista darbadevējiem, tai skaitā arī no tiem, kuri nav saistīti ar būvniecību.  

Jautājums Nr.4 

Iepirkuma procedūras “Būvdarbi projektā ”Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novadā 

Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā” nolikuma punktā Nr.9.3.8. norādīts, ka Pretendentam 

jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas datuma ir izdevusi 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par Pretendenta piedāvājuma nominēto speciālista 

nodarbinātību (speciālista saņemtais atalgojums un veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas var 

būt nosegtas). Izziņa jāiesniedz par katru Pretendenta piedāvāta speciālista pozīciju. Uzņēmuma 

speciālists devās uz VSAA, kur viņam pēc nolikuma punkta izsniedza paziņojums par valsts 

sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem, kas ir sagatavotas elektroniski 

un nav apstiprināta ar parakstu. Vai šīs dokuments atbilst nolikuma punkta 9.3.8.prasībām. 

Atbilde. 

Ja. Tāds dokuments atbilst nolikuma prasībām.  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       Olita Krastiņa 

 

 


