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“Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija  
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Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1 

 

Komisijas sēdes protokola Nr. 2 pielikums 

 

 Jautājums. Nolikuma 6.3 punktā norādīts, ka jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un trīs 

kopijas, savukārt, punktā 6.1.1. minēts, ka piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Lūdzam precizēt iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas noformējumu.  

Atbilde. Iepirkums tiek organizēts EIS e-konkursu apakšsistēmā, tādejādi nodrošinot 

maksimālu atklātību, norises caurskatāmību un pretendentu vienlīdzīgas piekļuves iespējas. 

Sekojoši arī dokumentu iesniegšana un piedāvājumu atvēršana notiks minētajā EIS e- konkursu 

apakšsistēmā, kas neprasa fizisku pretendentu klātbūtni piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas 

procesā, kas jo īpaši ir svarīgi patreizējos COVID-19 pandēmijas apstākļos. Tomēr pretendentam ir 

jāsagatavo piedāvājuma dokumentācija papīra formā prasītajā papīra formātā un apjomā, lai, 

gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas būtu gatavs iesniegt šos dokumentus 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS”. 

Jautājums. Nolikuma 9.3. apakšpunktos a), c) un e) norādīts, ka pretendenta un piedāvāto 

speciālistu pieredze jānorāda par pēdējiem pieciem gadiem (2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Lūdzam precizēt, vai pieredzes sarakstā var atsaukties uz projektiem, kas realizēti 2021.gadā? 

Atbilde. Iepirkums tika izsludināts 2021.gada beigās un prasītā speciālistu pieredze ir 

prasīta par pēdējiem pilniem pieciem gadiem, t.i. 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadu. Taču 

piedāvājumu atvēršana ir paredzēta 2022.gada 3.februārī, kad 2021.gads ir noslēdzies un pēdējie 

pieci pilnie gadi ir 2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gads. Ņemot vērā iepriekš minēto, prasītā 

speciālistu pieredze tiks atzīta par atbilstošu arī par 2021.gadu, bet nenoraidot pieredzi, kas tiks 

apliecināta par sākumā norādīto laika periodu- 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadu. 

Jautājums. Nolikuma C pielikumā: Iepirkuma līguma projekts (LP-1), līguma 7.punkta 

41.apakšpunkts atsaucas uz Līguma 11.2.1.-11.2.3. punktiem. Minētie līguma punkti nav atrodami 

līguma projektā. Lūdzam precizēt līguma 7. punkta 41. apakšpunkta atsauci. 

Atbilde. Nolikuma sagatavošanas gaitā tekstā ir ieviesusies redakcionāla kļūda Iepirkuma 

līguma projekta veidlapā, 7. sadaļas 41. punktā. Pareizā Iepirkuma līguma veidlapas 7. sadaļas 

41.punkta redakcija ir: Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 50.1.-50.3.punktā minēto 

iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas. 

Šī Iepirkuma līguma 41.punkta korekcija tiks ņemta vērā, slēdzot būvniecības līgumu ar izvēlēto 

pretendentu. 
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