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Iepirkuma komisijas 

2017. gada 10. aprīļa sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma 

„Remontdarbu materiālu piegāde”, 

identifikācijas Nr. MND 2017/10 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Lūdzam sniegt skaidrojumu par attāluma 

līdz pārdevēja tirdzniecības vietas 

(veikala) atrašanās vietai ierobežošanas 

pamatojumu iepirkumā 

Nr. MND 2017/10. 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

attāluma no pārdevēja tirdzniecības vietas 

(veikala) atrašanās vietas ierobežojumam 

ir ekonomisks pamatojums. Izvirzot šādu 

prasību, iepirkuma komisija rīkojas 

pašvaldības interesēs, izmantojot likumīgi 

savus finanšu līdzekļus. 

2. Pretendenta ieskatā, Iepirkuma 

noteikumu 2.2.2. punkta prasība, ka 

“Pārdevēja tirdzniecības vietas (veikala) 

atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 

7 (septiņu) kilometru rādiusā no 

Jaunmārupes pamatskolas (Mazcenu 

aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads)”, 

neatbilst minētām PIL 9. panta ceturtās 

daļas 1) punkta nosacījumam.  

Pretendentam nav saprotams minētā 

nosacījuma (7 kilometru attālumā) 

veidošanas mehānisms un  loģiskā 

nepieciešamība šāda nosacījuma 

iekļaušanai Iepirkuma noteikumos. 

Skat. atbildi uz 1. jautājumu. 

3. Iepirkuma noteikumos, pretendents 

konstatēja būtisku pretrunu divos 

noteikumu punktos, kas pieļauj 

„atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai 

citu kandidātu un pretendentu dalību vai 

izvēli iepirkuma procedūrā”. 

Proti, Iepirkumu noteikumu 

3.4.4. punktā „Tehniskais-finanšu 

piedāvājums” ir noteikts pretendenta 

pienākums iekļaut „Pretendenta 

apliecinājums par Preču esamību Preču 

izsniegšanas vietā 100% (viens simts 

procenti) apmērā no Iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā (turpmāk – 

Tehniskā specifikācija) norādītā 

sortimenta (1. pielikums)”.  

Savukārt, Iepirkuma noteikumu 

2.2.1. punktā ir noteikts, ka „Pretendents 

nodrošina Preču esamību Preču 

izsniegšanas vietā (veikalā) 

80 (astoņdesmit) procentu apmērā no 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkumu noteikumu 3.4.4. punktā ir 

ieviesusies drukas kļūda. Pretendentam 

jānodrošina Preču esamību Preču 

izsniegšanas vietā (veikalā) 

80 (astoņdesmit) procentu apmērā no 

Tehniskajā specifikācijā norādītā 

sortimenta”.  



Tehniskajā specifikācijā norādītā 

sortimenta”. 

 

2017. gada 13. aprīļa sēdē sagatavotā 

atbilde uz jautājumiem par iepirkuma 

„Remontdarbu materiālu piegāde”, 

identifikācijas Nr. MND 2017/10 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

4. 8.3. Finiera saplāksnis 2x1250x362mm 

Šeit norādīts, ka nepieciešams saplāksnis 

2mm biezs, bet pēc mums pieejamās 

informācijas tik biezs saplāksnis tirgū 

nav pieejams 

Iepirkuma komisija paskaidro, ka 

Iepirkuma noteikumu sadaļā “Materiāli”  

8.3. pozīcijā ir ieviesusies drukas kļūda. 

Pareizi ir jābūt: 

8.3. Finiera saplāksnis 4x1250x2500mm 

 

 


