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ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 
(Iepirkumu komisijas 08.09.2017. sēdes protokols Nr. VPR/2017/06/2/RATIO) 

 

1.JAUTĀJUMS:   

Vēlējos pajautāt precizējošu jautājumu saskaņā ar iepirkuma NR VPR/2017/06/RATIO 6.15., 6.2.1 

un 6.3.6 punktiem. Punktā 6.2.1. ir uzsvērts, ka "ja nepieciešams" piedalīties kopā ar pasūtītāju 

starpreģionālā mērogā sanāksmēs (3 valstis, dažādi braucieni), punktā 6.1.5. šāda atruna nav un punktā 

6.3.6. ir minēta tikai Spānija.  

Vai ir droši zināms, ka piegādātājam jāiebudžetē komandējuma izdevumi uz visām trim valstīm 

vai drīzāk, ka piegādātājam tomēr nav nepieciešamība doties kopā ar pasūtītāju uz visām trim valstīm?  

 

ATBILDE: 

Iepirkuma Nolikuma Tehniskās specifikācijas 6.2.1.punkts nosaka projektā plānotos pasākumus. 

Pasūtītājs paredz, ka izpildītājam, iespējams, būs jāpiedalās vismaz divās partneru sanāksmēs 

starptautiskā mērogā, taču šobrīd nav zināms, kurās pieredzes apmaiņas sanāksmēs tieši būs jānodrošina 

līdzdalība. 

Savukārt Tehniskās specifikācijas 6.1.5.punkts nosaka, ka izpildītājam jāprezentē atsevišķi 

pētījuma posmi kādā no norādītajām partneru sanāksmēm vai pieredzes apmaiņas vizītēm. Pirms 

plānotajiem pasākumiem Pasūtītājs izvērtēs nepieciešamību un attiecīgi pieprasīs izpildītāja līdzdalību. 

6.3.6.punktā norādīta informācija par rīcības plāna prezentēšanu, un izpildītājam ir jāieplāno dalība 

2018. gadā Spānijā paredzētajā sanāksmē. 

 

2.JAUTĀJUMS:   

Nolikuma 11.4.3.punktā ir norādīts, ka Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, iepriekšējo 3 gadu [..] laikā [..] ir jābūt pieredzei vismaz 2 līdzvērtīgu pakalpojumu līgumu 

izpildē, kur katra pakalpojuma līguma ietvaros ir veikts pētniecības un rekomendāciju izstrādes 

pakalpojums ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju jomā. Lūdzu paskaidrojiet, kas 

iepirkuma ietvaros tiek saprasts ar līdzvērtīgu pakalpojumu? Vai līdzvērtīgs pakalpojums ir jebkāda 

veida pētījums ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju jomā, kura ietvaros sniegtas arī 

rekomendācijas?   

Un vai šādam pakalpojumam ir jābūt ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības + inovāciju jomā? 

Vai arī pakalpojums var būt ekonomikas VAI uzņēmējdarbības attīstības VAI inovāciju jomā?  

 

ATBILDE: 

Atbilstoši Nolikuma 11.4.3.punktam pretendentam vai personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) 



laikā (vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir pieredze vismaz 2 

(divu) līdzvērtīgu pakalpojumu līgumu izpildē, kur katra pakalpojuma līguma ietvaros ir veikts 

pētniecības un rekomendāciju izstrādes pakalpojums ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības un 

inovāciju jomā.  

Par līdzvērtīgu pakalpojumu šī iepirkuma izpratnē tiek uzskatīta pieredze  vismaz 2 (divu) 

līdzvērtīgu pakalpojumu līgumu izpildē, kur katra pakalpojuma līguma ietvaros ir veikts pētniecības un 

rekomendāciju izstrādes pakalpojums ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju 

jomā.  

Pasūtītājs skaidro, ka konkrēts pētniecības un rekomendāciju izstrādes pakalpojuma saturs 

netiek noteikts, taču tam ir jābūt veiktam ekonomikas vai uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju 

jomā. 

 

3.JAUTĀJUMS:   

Nolikuma 11.4.3.punktā ietvertajā piezīmē norādīts, ka, “ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, tad tās pieredze tiek summēta no personu apvienības dalībnieku pieredzes, ar nosacījumu, ka 

katram tās dalībniekam ir pieredze vismaz viena līdzvērtīga pakalpojuma līguma izpildē un ka kopējā 

personu apvienības dalībnieku uzrādītā pieredze ietver Nolikuma 11.4.3.punktā prasīto pieredzi. Ja 

vienam no personu apvienības dalībniekiem ir Nolikuma 11.4.3.punkta prasībām atbilstoša pieredze, 

iepirkuma komisija atzīs šāda pretendenta pieredzi par atbilstošu.” Lūdzu paskaidrojiet šo prasību! 

Pirmajā teikumā tiek noteikts, ka katram personu apvienības dalībniekam ir jābūt minētajai pieredzei, 

taču nākamajā teikumā ir pateikts gluži pretējais – ka ja attiecīgā pieredze būs vismaz vienam no personu 

apvienības dalībniekiem, tā tiks atzīta par atbilstošu.   

Ja personu apvienības dalībniekiem katram jābūt Nolikuma 11.4.3.punktā noteiktajai pieredzei, 

tad, lūdzu, izskaidrojiet šīs prasības pamatotību! Personu apvienības izveides mērķis ir to pieredzes, 

resursu u.tml. apvienošana konkrētam mērķim. Attiecīgi, izveidojot personu apvienību, vienas personu 

apvienības biedra ieguldījums, piemēram, var būt finanšu resursi, atbilstība prasībai par finanšu 

apgrozījumu, otras – pieredze (atbilstība prasībai par pieredzi). Tad kāds pamatojums ir prasībai, ka 

katram no personu apvienības biedriem ir jābūt Nolikuma 11.4.3.punktā norādītajai pieredzei?  

 

ATBILDE: 

Atbilstoši Nolikuma 11.4.3.punktā izvirzītajai prasībai par atbilstošu iepirkuma Nolikuma 

prasībām tiks atzīta personu apvienības pieredze: 

1. kas tiek summēta no personu apvienības dalībnieku pieredzes, ar nosacījumu, ka katram tās 

dalībniekam ir pieredze vismaz viena līdzvērtīga pakalpojuma līguma izpildē un ka kopējā 

personu apvienības dalībnieku uzrādītā pieredze ietver Nolikuma 11.4.3.punktā prasīto pieredzi. 

Piemērs: personu apvienībā ir apvienojušies divi dalībnieki, un katram no viņiem ir pieredze 1 

(viena) līguma izpildē, kas atbilst Nolikuma 11.4.3.punktā, vai 

2. ja vienam no personu apvienības dalībniekiem ir Nolikuma 11.4.3.punkta prasībām atbilstoša 

pieredze, t.i. ir pieredze 2 (divu) līgumu izpildē, kas atbilst Nolikuma 11.4.3.punktā izvirzītajām 

prasībām. 

Piemērs: personu apvienībā ir apvienojušies divi dalībnieki, un vienam no viņiem ir pieredze 2 

(divu) līgumu izpildē, kas atbilst Nolikuma 11.4.3.punktā. 

 

 

 



4.JAUTĀJUMS:   

Saskaņā ar Nolikuma 11.4.4.2.punktu pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina ne 

mazāk kā divu speciālistu piesaiste, kas spēj izpildīt iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā un pienācīgā 

kvalitātē un kuriem katram cita starpā iepriekšējo 3 gadu [..] laikā ir pieredze vismaz 2 nacionāla vai 

starptautiska mēroga projektu ieviešanā, kas saistīti ar uzņēmējdarbības, inovāciju vai ekonomikas jomu. 

Lūdzu konkretizējiet, kas šajā gadījumā tiek saprasts ar nacionāla vai starptautiska mēroga projektu 

ieviešanu! Vai ERASMUS programmas ietvaros realizētie projekti atbilst šai prasībai? 

 

ATBILDE: 

Nacionāla mēroga projekts ir projekts, kurā viens no sadarbības partneriem ir no Latvijas. Savukārt 

starptautiska mēroga projekts ir projekts, kurā vismaz viens no sadarbības partneriem ir ārvalsts partneris, 

un projekta ieviešanā tiek piesaistīts ārvalsts finansējums.  

Jā, ERASMUS programmas ietvaros realizētie projekti atbilst šai prasībai, ar nosacījumu, ka 

speciālistu pieredze atbilst iepirkuma Nolikuma 11.4.4.2.punktā izvirzītajām prasībām. 

 


