IEPIRKUMA KOMISIJAS 24.03.2017. SNIEGTĀS ATBILDES UZ IEINTERESĒTĀ
PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
par atklāta konkursa “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus
vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšana”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2016/5 CEF)
NOLIKUMU
1.jautājums:
Nolikuma 4.5.1.p. minēts, ka “apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma
nodrošinājuma (apdrošināšanas) summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā
noteiktajos gadījumos;...”.
Šī atsauce ir uz spēkā neesošu Publisko iepirkumu likuma redakciju.
1.atbilde:
Konkurss ir izsludināts 2017.gada 10.februārī saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kas bija
spēkā līdz 2017.gada 28.februārim. Līdz ar to atsauce konkursa nolikuma 4.5.1.punktā, tāpat
kā citos nolikuma punktos, ir attiecināma uz Publisko iepirkuma likumu, kas bija spēkā
konkursa izsludināšanas dienā.
Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, kas stājās spēkā
2017.gada 1.martā, Pārejas noteikumos minēto, ja iepirkuma procedūra ir izsludināta pirms šā
likuma spēkā stāšanās dienas, tad iepirkuma procedūra pabeidzama saskaņā ar tā likuma
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.
2.jautājums:
Nolikuma 4.1. p. minēts, ka nodrošinājumam “jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2017.gada 2.novembrim.”, taču 6 mēneši no 2017.gada
3.aprīļa beidzas 02.10.2017.
Nav skaidrs, kur ir kļūda: 6 mēneši vai 2017.gada 2.novembris, taču saskaņā ar jaunā Publisko
iepirkuma likuma 50.panta 3.daļu, “Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi,
ņemot vērā attiecīgā iepirkuma sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu,
bet tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.”
2.atbilde:
Iepirkuma komisija 2017.gada 7.martā ir veikusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā,
pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 11.aprīlim. Līdz ar to attiecīgi ir
mainīts arī nolikuma 4.1.punktā minētais termiņš, nosakot, ka piedāvājuma nodrošinājumam
jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2017.gada
10.oktobrim.
Informējam, ka minētā informācija ir publicēta Pasūtītāja mājas lapā www.edzl.lv pie attiecīgā
iepirkuma (“Jautājumi/atbildes (07.03.2017.)”; “Grozījumi” un “Konsolidētais nolikums”), kā
arī informējam, ka ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā
publicētajai informācijai.
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