
Pielikums Nr.1 

Zilupes novada pašvaldības 

 kapitālsabiedrības SIA “ZILUPES LTD”  

14.02.2017.iepirkuma komisijas sēdes protokolam Nr. ZLTD2017/1-3  

 

Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā  

Nosaukums: „Malkas piegāde Zilupes pilsētas apkures nodrošināšanai” 

Identifikācijas Nr. ZLTD 2017/1  

 

Zilupē, 2017. gada 14. februārī     

 

Pretendenta jautājums un Iepirkuma komisijas atbilde 

 

Pretendenta jautājums: 

1.Vai iepirkuma “Malkas piegāde Zilupes pilsētas apkures nodrošināšanai” Nolikuma 5. 

pielikumā “APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA RĪCĪBĀ ESOŠO TEHNIKU UN 

DARBASPĒKU” ir noteikts kāds minimālais tehnikas un darbaspēka skaits, kurš jānorāda? 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

1.Nē, Nolikuma 5. pielikumā nav paredzēts, ka personai būtu jānorāda kāds noteikts skaits 

tehnikas vai darbaspēka. Pasūtītājs pēc pretendenta norādītās informācijas Tabulā Nr.6 un 

Tabulā Nr.7 izvērtē, vai pretendenta rīcībā ir tehnika un darbaspēks ar kuru varēs nodrošināt 

līguma saistību izpildi.  

 Publisko iepirkumu likuma 39. 1 panta pirmās daļas 8. punkts paredz, pasūtītājs izslēdz 

kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai 

apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39. 1 panta noteikumiem vai saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām,  vai 

vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju. Respektīvi, ja pretendents iesniedz tukšas 

(neaizpildītas) Nolikuma 5.pielikuma tabulas, Pasūtītājs nepieprasīs no pretendenta iesniegt 

papildus informāciju un/vai paskaidrojumus, bet izslēgs no tālākās dalības iepirkumā.  

 Nolikuma 14.6. punkts nosaka: Komisija izslēdz no turpmākās atlases pretendentu, kurš 

nav iesniedzis un izpildījis visus Nolikuma 11.punktā un 12.punktā minētos atlases dokumentus 

un/vai informāciju vai neatbilst kvalifikācijas prasībām. Atbilstoši Nolikuma 14.8. punktam, 

Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti 

atbilstoši Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām, un pretendents ir izturējis 

pretendentu atlasi. 

 Paskaidrojam, ka gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44. panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 45. panta pirmo daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos 

dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām 

prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta 

šajos dokumentos ietvertā informācija. 

 

Zilupes novada pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “ZILUPES LTD” Iepirkuma komisija 
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Pielikums Nr.1 

Zilupes novada pašvaldības 

 kapitālsabiedrības SIA “ZILUPES LTD”  

15.02.2017.iepirkuma komisijas sēdes protokolam Nr. ZLTD2017/1-4  

 

Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā  

Nosaukums: „Malkas piegāde Zilupes pilsētas apkures nodrošināšanai” 

Identifikācijas Nr. ZLTD 2017/1  

 

Zilupē, 2017. gada 15. februārī     

 

Pretendenta jautājumi un Iepirkuma komisijas atbildes 

 

Pretendenta jautājums: 

1.Kāda informācija ir jānorāda iepirkuma “Malkas piegāde Zilupes pilsētas apkures 

nodrošināšanai” Nolikuma 5. pielikumā “APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA RĪCĪBĀ 

ESOŠO TEHNIKU UN DARBASPĒKU” Tabulā Nr.6 sadaļā pieejamības apraksts? 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

1.Nolikuma 5. pielikumā Tabulā Nr.6 jāatzīmē ar X (vai kādā citā veidā), lai Pasūtītājam no 

Pretendenta norādītās informācijas būtu saprotams, ka Pretendentam ir īpašumā/tiesiskā 

turējumā tehnika – kokvedēja sastāvs (skat. zem Tabulas Nr.6 *Piezīme). Ja Pretendents tehniku 

nomā, tad aizpilda sadaļu Informācija par nomas līgumu un iznomātāju***. 

  

Pretendenta jautājums: 

2.Nolikuma 12.3 punktā noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz kāds pretendenta apliecinājums 

pievienojot to piedāvājumam? 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

2.Nē, nekāds speciāls vai atsevišķs Pretendenta apliecinājums Pretendentam savam 

piedāvājumam nav jāpievieno. Skatīt Nolikuma 12.3 punktā Piezīme. Respektīvi, Pretendents 

iesniedzot savu piedāvājumu akceptē un izpildīs Nolikuma 12.3. punktā noteikto pēc iepirkuma 

līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju, t.i. šis Nolikuma punkts attieksies tikai uz to Pretendentu, ar 

kuru Pasūtītājs noslēgs minētā Iepirkuma ietvaros Līgumu par malkas piegādi Zilupes pilsētas 

apkures nodrošināšanai. 

  Gadījumā, ja Pretendents (ar kuru Pasūtītājs noslēgs Līgumu) nevarēs izpildīt 

Nolikuma 12.3. punktā minētās prasības (Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents sniedzis nepatiesu 

informāciju, šajā gadījumā Pretendentam iestājas atbildība par nepatiesas informācijas 

sniegšanu) kā arī Pasūtītājs būs tiesīgs nepieņemt Pretendenta piegādāto malku un vienpusēji 

izbeigt Līgumu. 

 

Zilupes novada pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “ZILUPES LTD” Iepirkuma komisija 
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