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Jautājumi un atbildes Nr. 2 

1) Jautājums. - Nlikumu punktos par agrozījumu – 8.3.1.punkts, kā arī nolikuma 
7.pielikums – noteikts, ka jānorāda apgrozījums par 2014. gadu, kas NAV saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 41.panta 1.daļas 3.punktu, kur noteikts, _ka “__Piegādātājs sava saimnieciskā 
un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām galvenokārt var apliecināt, iesniedzot 
šādus dokumentus: apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, 
finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne VAIRĀK KĀ PAR TRIM 
IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, 
ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.” 

Atbilde. - Skaidrojums 8.3.1.1. prasībai par finanšu piedāvājuma apgrozījumu."Pretendenta vidējais finanšu 
apgrozījums ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējotriju darbības gadu (2011-2013 un 2014.) 
laikā" - šī prasība ir paredzēta par iepriekšējiem trijiem darbības gadiem laika posmā 2011. gada līdz 2014. 
gadam,kur nav paredzēts finanšu apgrozījumu prasīt vairāk kā par trīs finanšu gadiem. Šī prasība "(2011-
2013 un 2014)" ir paredzēta, lai pretendents izprastu, ka informācija par finanšu apgrozījums ir prasīta no 
2011. gada līdz 2014. gadam un ne vecāka. Un tikai gadījumos ja pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā 
tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā (t.i. ieskaitot 
2014. gadu) aizpilda 7.pielikuma veidnē norādīto finanšu apgrozījumu 2014. gadam 

2) Jautājums. -  lūdzam apstiprināt, ka nolikumu 8.pielikumu CV veidnes rindkopu: 

 “Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 
priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek 
piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
<Darba devēja nosaukums> 

 <Reģistrācijas numurs> 
 <Adrese> 
 <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

     <Paraksttiesīgās personas paraksts>”  
  
nepieciešams aizpildīt, ja piedāvātais speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja 
Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) 
vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs?; 

 

 Atbilde. - Nolikuma 8.pielikums - CV veidne, paredz apstiprinājumu no darbu veicēja un no 
 pretendenta, kā darba devēja ,ka norādītais būvdarbu vadītājs, un neviens cits, spēs piedalīties 
 iepriekš minētajos laika posmos. 


