Iepirkumu komisijas atbildes
uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
(Komisijas 2013.gada 1.jūlija sēde)
Jautājums:
Lūdzam norādīt precīzu prognozēto darba apjomu (plānotais darba stundu skaits un
klātienes tikšanos biežums mēnesī) katrai iepirkumu priekšmeta daļai.
Komisijas atbilde:
Līgumi, kas tiks noslēgti iepirkuma rezultātā pēc savas būtības būs uzņēmuma
līgumi par noteikta pakalpojuma sniegšanu. Saskaņa ar Civillikuma 2212.pantu ar
uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba
rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.
Līguma rezultātā pasūtītājam ir svarīgi saņemt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošo
rezultātu un ņemot vērā, ka noslēgtie līgumi nebūs darba līgumi, pasūtītājs nevar noteikt
darba stundu skaitu, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu.
Kas attiecas uz plānotajām tikšanām iepirkuma priekšmeta I-III daļai, projekta Nr.
LLB-2-208 „Museum Gateway” (turpmāk – projekts) nosacījumi paredz, ka jāorganizē un
katram partnerim jāpiedalās 5 projektu vadības komisijās un 12 (divpadsmit) projektu
ieviešanas grupas komitejās. Tāpat projekts paredz, ka tā laikā notiks trīs pieredzes
apmaiņas braucieni uz Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzejiem pēc kurām notiks
„prāta vērtas” sanāksmes (grāmatveža dalība tajās nav obligāta).
Iepirkumu komisija 2013.gada 10.jūnija sēdē sniedza atbildi (ar atbildi var iepazīties
šeit: http://latgale.lv/lv/files/download?id=2284) par Aktivitāšu grupas Nr.5 paredzētajiem
pasākumiem. Saskaņā ar projekta nosacījumiem visu aktivitāšu plānošana un ieviešana
notiks darba grupās, kuras norisināsies visa projekta laikā. Darba grupu skaits un biežums
projektā nav atrunāts un to vajadzēs saplānot projekta īstenošanas laikā. Grāmatveža dalība
tajās nav obligāta.
Izņemot projektā paredzētās tikšanās, tā ieviešanas procesā var rasties
nepieciešamība organizēt papildus sanāksmes un tikšanās, kuras ļaus sasniegt vislabāko
projekta rezultātu un kuras pašlaik nav iespējams paredzēt.
Saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu izpildītajam katrā no IV-X daļām jāsniedz
konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem (sniegto
konsultāciju (klātienē un ar e-pasta starpniecību) skaits – ne mazāk kā 36, nokonsultēto
klātienē personu skaits- ne mazāk kā 26 katrā iepirkuma priekšmeta daļā), kā arī
konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (sniegto konsultāciju (klātienē un ar epasta starpniecību) skaits – ne mazāk kā 15. Nokonsultēto klātienē personu skaits- ne
mazāk kā 2 katrā iepirkuma priekšmeta daļā). Tas ir minimālais apjoms, kas obligāti
jānodrošina izpildītajam uz vietas. Šie pakalpojumi tiks sniegti Latgales plānošanas reģiona
iedzīvotājiem un lielā mērā būs atkarīgi no pieprasījuma, tāpēc pašlaik pasūtītājs nevar
prognozēt klātienes tikšanos biežumu un to ilgumu.
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Jautājums:
Lūdzam precizēt- sniegt aprakstu par to, kādā veidā plānots noteikt apmeklētājiem
pieskaņoto laiku IV- X iepirkumu priekšmeta daļas darba uzdevumu izpildei.

Komisijas atbilde:
Ar vārdiem „apmeklētajiem pieskaņots laiks” tiek saprasts apmeklētājiem ērts laiks,
kas var nodrošināt pakalpojuma ātru un kvalitatīvu sniegšanu pēc apmeklētāju
pieprasījuma.
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