ATKLĀTS KONKURSS

“VIDZEMES REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS
PLĀNA 2017.-2020. GADAM IZSTRĀDE”
iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/22/VIDZEME IEKĻAUJ

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
(Iepirkumu komisijas 16.01.2017. protokols Nr. VPR/2016/22/4/VIDZEME IEKĻAUJ)
1.JAUTĀJUMS:
“Nolikuma punkts 2.2.3.: "Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.,
papildus ņemot vērā arī 2016. gadu), vai īsākā, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības
uzsākšanas laiku, ir līdzvērtīga rakstura pieredze (politikas plānošanas dokumentu, attīstības
programmu vai ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrādē) vismaz divu uz piedāvājuma
iesniegšanas dienu pabeigtu līgumu izpildē."
Jautājums: ja pretendenta pieredzē ir tādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nav
ne attīstības programma, ne ilgtspējīgas attīstības stratēģija (piemēram, kādas pašvaldības vai
plānošanas reģiona sporta, izglītības vai kultūras stratēģija) izstrāde prasītajā periodā, vai tā tiks
uzskatīta par līdzvērtīga rakstura pieredzi?”
ATBILDE:
Par atklāta konkursa nolikuma 2.2.3.punkta prasībām atbilstošu pieredzi tiks atzīta
pretendenta pieredze politikas plānošanas dokumentu, attīstības programmu vai ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas dokumentu izstrādē.
2.JAUTĀJUMS:
“Piedāvājuma kvalitātes vērtējums (nolikuma punkts 4.5.3.): 2.4.Pakalpojuma sniegšanai
izmantojamo metodoloģiju uzskaitījums: Pretendents uzskaita metodes (t.sk. komunikācijas veidus
ar sadarbības partneriem), kuras būtu nepieciešams izmantot katra no 5 darba uzdevumu izpildē (1
metode – 1 punkts, kopsummā nepārsniedzot 15 punktus).
Jautājums: ja vairāku no 5 darba uzdevumu izpildei nepieciešamās metodes pamatoti
atkārtojas (piemēram, dokumentu analīze), vai katru reizi to skaitīs kā jaunu metodi, vai kā vienu?
T.i., vai maksimālo punktu skaitu var iegūt tikai uzrādot 15 dažādas metodes, vai pēc būtības - visu
uzdevumu izpildei summēts metožu skaits, neatkarīgi no tā, cik reizes kāda metode atkārtojas?”
ATBILDE:
Punktu skaits netiks piešķirts par metodi, kas atkārtojas.
3.JAUTĀJUMS:
“Ja Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā atrodas cita reģiona institūcijas filiāle - kurš
reģions ir atbildīgs par šīs filiāles izvērtēšanu?”

ATBILDE:
Atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1. un 2.2.punktam pretendentam iepirkuma līguma
izpildē ir jāveic Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde, t.sk. arī 9
(deviņu) Vidzemes plānošanas reģionā esošo bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu
izstrāde, tātad, iestādēm, kas atrodas Vidzemes plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā.

