
Iepirkumu komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem iepirkumā 

„Apmācību, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga 

sesiju nodrošināšana”, 

Nr. LPR/2017/2 

(Iepirkumu komisijas 2017.gada 13.septembra sēde Nr.2) 

 

Jautājums: 

Saskaņā ar 6.pielikuma 3.3.daļu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par sniegto 

PAKALPOJUMA daļu Līguma 2.pielikumā paredzēto cenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

attiecīgā Pušu pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. Vai tas nozīmē, ka norēķināšanas plānota pēc katra pasākuma? 

 

Komisijas atbilde: 

Atbilstoši līgumprojekta (nolikuma 6.pielikums) 2.2.apakšpunktam, katras atsevišķas 

pakalpojuma daļas (katras apmācības, konferences un pieredzes apmaiņas pasākuma 

organizēšana un koučinga sesiju nodrošināšana viena mēneša periodā) izpildi izpildītājs 

nodod pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa līguma ietvaros tiek veikta 

pēc attiecīgās pakalpojuma daļas pieņemšanas no pasūtītāja puses un rēķina saņemšanas no 

izpildītāja. 

 

Jautājums: 

Iepazīstoties ar nolikumu un radās jautājums par punktu 5.3: “Pretendents var 

iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents nevar iesniegt 

piedāvājuma variantus.” Vai tas nozīmē, ka nedrīkst iesniegt priekšlikumu par vienu daļu, 

piemēram, par koučinga sesijām, bet vajag aptvert pilnīgi visu iepirkumu? 

 

Komisijas atbilde: 

Atbilstoši nolikuma 8.punktam, iepirkuma priekšmets ir apmācību, konferenču un 

pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga sesiju nodrošināšana, attiecīgi 

ņemot vērā 5.3.apakšpunktā norādīto, pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu 

iepirkuma priekšmetu, ievērojot nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 

nosacījumus. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu par 4.pielikumā norādīto pakalpojumu 

daļu. 

 

Jautājums: 

12.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda, ka tas apņemas izpildīt visus 

nolikuma 4. pielikumā “Tehniskā specifikācija” paredzētos uzdevumus un jāiekļauj 

detalizēta informācija par visām nepieciešamajām aktivitātēm, kuras pretendents plāno veikt, 

lai izpildītu konkursa nolikuma 4. pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības, 

t.sk. pakalpojuma sniegšanas apraksts. Vai šajā gadījumā pietiek ar to, ka pretendents 

paraksta 4.pielikumu? 

 

 

 



Komisijas atbilde: 

Publisko iepirkumu likuma 20.panta pirmā daļa nosaka, ka tehniskā specifikācija tiek 

ietverta iepirkuma procedūras dokumentos un nosaka būvdarbiem, pakalpojumiem vai 

piegādēm izvirzītās prasības. Iepirkuma tehniskā specifikācija ir iekļauta nolikuma 

4.pielikumā, savukārt nolikuma 12.1.apakšpunkts paredz tehniskā piedāvājuma 

sagatavošanas kārtību. 

 

Jautājums: 

5.9. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumā norāda personu, uz kuras iespējām tas 

balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents iesniedz šīs personas apliecinājumu par 

gatavību iesaistīties līguma izpildē. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai 

nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas. Vai šis apliecinājums no personas, uz kuras iesējām pretendents balstās, 

iesniedzams brīvā formā? 

 

Komisijas atbilde: 

Ņemot vērā nolikuma 5.9.apakšpunkta otrajā teikumā norādīto, proti, ka pretendents, 

lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, 

var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, ir svarīgi noteikt, vai sniedzot pakalpojumu, 

persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbildīs nolikuma 5.8. vai 

5.10.apakšpunktam. Gadījumā, ja tā atbildīs minēto nolikuma apakšpunktu nosacījumiem, ir 

iesniedzams 5.pielikumā pievienotais apliecinājums, pārējos gadījumos pretendents var to 

iesniegt brīvā formā. 

 

 


