
Iepirkumu komisijas 2015.gada 5.novembra iepirkuma komisijas sēdē sniegtās atbildes 

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem Vidzemes plānošanas reģiona 

rīkotajā atklātajā konkursā Nr.VPR/2015/17/NFI „Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valkas 

novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju piesaistes materiālu izstrāde 

(tirgus izpētes)”. 

 

Pirmais jautājums 

Nolikuma 2.5.2. punktā minēts, ka nepieciešams piesaistīt pētnieku – ekspertu ar 

atbilstošu kvalifikāciju - “kuram ir augstākā izglītība ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, 

kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku projektēšanā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) piedalījies vismaz vienā 

tirgus izpētes pētījumā par investīciju piesaistes materiālu izvērtēšanu.” 

Piektā iepirkuma priekšmeta daļas „Valmieras pilsētas investīciju piesaistes materiāla 

izstrāde (tirgus izpētes)” ieviešanai nepieciešams pētnieks – eksperts, lai novērtētu ēkas 

tehnisko stāvokli (Iepirkuma priekšmeta V daļas punkts 3.6. Investīciju Objekta 

tehniskais stāvoklis (inženierkomunikāciju stāvoklis; būves tips un tās tehniskais 

stāvoklis u.c.), tajā skaitā objekta tehniskā apsekojuma atzinuma sagatavošana, saskaņā 

ar LBN 405-01 (Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšanas veikšana, teritorijas ģeoloģiskā 

izpēte, inženierkomunikāciju apsekošana).) 

Vai var pamatot, kāpēc šim ekspertam – pētniekam ir nepieciešama augstākā izglītība 

ekonomikā vai sociālajās zinātnēs un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) piedalījies vismaz vienā tirgus izpētes 

pētījumā par investīciju piesaistes materiālu izvērtēšanu? 

 

Atbilde 

Komisija skaidro, ka iepirkuma nolikuma 2.5.2.apakšpunktā tiks veikti grozījumi un 

ekspertam-pētniekam netiks izvirzīta ne prasība par  augstāko izglītību ekonomikā vai 

sociālajās zinātnēs, ne prasība par piedalīšanos vismaz vienā tirgus izpētes pētījumā par 

investīciju piesaistes materiālu izvērtēšanu.  

Vienlaikus komisija skaidro, ka iepirkuma nolikuma 1.pielikuma ''Tehniskā 

specifikācija'' V daļas 3.6.punktā arī tiks veikti grozījumi, aizstājot LBN 405-01 

standartu, kurš zaudējis spēku, ar spēkā esošu standartu  LBN 405-15. 

Komisija vienlaikus skaidro, ka veicot grozījumus iepirkuma dokumentos, tiks 

pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš par ko tiks publicēts attiecīgs paziņojums 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, savukārt iepirkuma dokumentu grozījumi tiks 

publicēti pasūtītāja mājas lapā ( http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi ). 

 

Otrais jautājums 

Nolikuma 2.6. punktā minēts, ka nolikuma 2.5. norādītie eksperti līguma izpildē var 

pildīt ne vairāk kā viena eksperta lomu. 

Ņemot vērā, ka pētījums sastāv no 5 daļām, vai tas nozīmē, ka pieteiktie eksperti (kas 

varētu kvalificēties jebkurai daļai) nevar veikt visas daļas vai arī, ka viens eksperts 

nevar tikt pieteikts kā divi vai vairāk pētnieki? 

 

Atbilde 

Komisija skaidro, ka iepirkums ir sadalīts piecās daļās, par kurām katru tiks slēgts 

iepirkuma līgums. Līdz ar to nolikuma pretendenti var piedāvāt vienu ekspertu uz visām 

iepirkuma priekšmeta daļām, ņemot vērā, ka attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā 

eksperts varēs pildīt tikai viena eksperta lomu. Eksperts nevar tiks pieteikts kā divi vai 

vairāki eksperti viena līguma (vienas iepirkuma priekšmeta daļas) ietvaros.   

 

 

 



Trešais jautājums 

Nolikuma 3.2.7. punktā minēts, ka pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas 

no VID EDS par pretendneta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju (ja 

attiecināms) vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. 

Gadījumā, ja mēs kā pretendents piesaistītu uzņēmuma partnerus no Lietuvas filiāles 

(UAB "Civitta Lithuania"), vai būs nepieciešama līdzvērtīga izdruka vai izziņa par 

uzņēmumu, ņemot vērā, ka Lietuvā šāda VID EDS nepastāv? Kāds būtu izziņas 

ekvivalents? 

 

Atbilde 

Komisija skaidro, ka VID EDS izziņa nav pieejama tādiem ārvalstīs reģistrētiem 

piegādātājiem, kas nav reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un Latvijā nenodarbina 

darbiniekus. Līdz ar to, ja UAB "Civitta Lithuania" nav reģistrēta VID kā nodokļu 

maksātāji un Latvijā nenodarbina darbiniekus, tad UAB "Civitta Lithuania" VID EDS 

izziņa nebūs pieejam un nolikuma 3.2.7.apakšpunktā minētais uz to neattiecas. 


