Iepirkuma pretendentiem
Jautājumi: SIA iepazīstoties ar atklāta konkursa ar ID Nr. SNP 2012/09ELFLA nolikumu,
radušies sekojoši jautājumi:
Nolikuma punktā 7.1.20.5. norādīts "Par katru no grupas dalībniekiem - nolikuma 7.1.3 7.3.6, 7.1.8-7.1.13; 7.1.17 un 7.1.18 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas
dokumenti;"1
1.

Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc 7.1.10; 7.1.11; 7.1.13; 7.1.17 un 7.1.18 punktos
norādītie dokumenti jāiesniedz par katru no personu grupas (apvienības) dalībniekiem, ja
Publisko iepirkumu likuma 42.panta 3.daļa nosaka, ka: „Piegādātājs var balstīties uz citu
uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos
par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāju rīcībā."?

2.

7.1.12. punktā noteikts, ka piedāvājumam jāpievieno būvobjekta apsekošanas akts,
7.1.20.4. punkts nosaka, ka būvobjketa apsekošanas akts jāiesniedz vismaz no viena
Personu apvienības dalībnieka, savukārt 7.1.20.5. punktā noteikts ka Būvobjekta
apsekošanas akts jāiesniedz par katru no grupas dalībniekiem. Lūdzam izskaidrot šīs
pretrunas.

Lūdzam izvērtēt un sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas
nolikuma punktā 7.1.20.5.
Atbilde:

1. LR Publisko iepirkumu likuma 1. panta pirmā daļas 11. punkts nosaka, ka piegādātājs —
fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Tā paša likuma 41.panta „Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis” trešā daļa nosaka, ka
piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
Tā paša likuma 42.panta „Tehniskās un profesionālās spējas” trešā daļa nosaka, ka:
„Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāju rīcībā.
Augstāk minētās Publisko iepirkumu likuma norma (1. panta pirmā daļas 11. punkts) paredz
iespēju konkursa piedāvājumu iesniegt piegādātājam – personu apvienībai, savukārt 41. panta
trešā daļa un 42. panta trešā daļa paredz piegādātājam – personu apvienībai tiesības balstīties
uz citu uzņēmēju, - tātad personu apvienības dalībnieku, darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju)
iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību
tiesiskā rakstura, ja tas nepieciešams konkursā pieprasīto kvalifikācijas prasību, - piegādātāja –
personu apvienības atbilstoša saimnieciskā un finansiālā stāvokļa un/vai tehnisko un
profesionālo spēju pierādīšanai.
Atklāta konkursa id. Nr. SNP 2012/09ELFLA “ Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus –
Pampāļi posma segas rekonstrukcija”, turpmāk tekstā – konkurss, nolikuma 7.1.10; 7.1.11;
7.1.13; 7.1.17 un 7.1.18 punktos ir uzskaitīti dokumenti, kuri jāiesniedz par katru no personu
grupas (apvienības) dalībniekiem, un pasūtītājs izvirzot minēto prasību, faktiski ir noteicis veidu,

kādā piegādātājs var pierādīt pasūtītājam, ka viņa rīcībā iepirkuma līguma izpildes laikā būs
nepieciešamie resursi, uz kuriem tas balstās, apliecinot atbilstību pretendentam – piegādātāju
apvienībai, izvirzītajām kvalifikācijas prasībām (pieredzei, personālam). Par personām, uz kuru
iespējām pretendents balstās, skat. skaidrojumu konkursa nolikuma 1.9.23 punktā. Tas nozīmē,
ka Pasūtītājs ir noteicis, ka balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām konkursa nolikumā noteikto
kvalifikācijas prasību izpildē ir iespējama, piegādātājam ar šiem uzņēmējiem apvienojot
nepieciešamos resursus līguma izpildei un uzņemoties atbildību par līguma izpildi.
Izskaidrojam, ka LR Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija 2012.gada
13.februāra lēmumā Nr.4-1.2/12-44/2 norādījusi, ka, lai piegādātājs varētu balstīties uz citu
uzņēmēju iespējām minēto PIL tiesību normu izpratnē, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
1) tam ir jābūt nepieciešamam konkrētā līguma izpildei, proti, cita uzņēmēja piesaistīšana ir
nepieciešama, lai varētu izpildīt konkrēto līgumu;
2) piegādātājam ir jāpierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo
uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par konkrētā līguma izpildei nepieciešamo resursu
nodošanu piegādātāja rīcībā vai sadarbību konkrētā līguma izpildei.
Turklāt iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka iepriekš minēto nosacījumu izpilde katrā
konkrētajā gadījumā ir jāvērtē kontekstā ar kvalifikācijas prasību, kuru piegādātājs vēlas izpildīt,
balstoties uz citu uzņēmēju iespējām, mērķi un jēgu.
Līdz ar to konkrēto kvalifikācijas prasību (attiecībā uz pieredzi un personālu) izpildē Pasūtītājam
ir nepieciešams pārliecināties par to, vai pats pretendents vai arī persona, uz kuras tehniskajām
un profesionālajām spējām pretendents balstās, ir spējīga realizēt konkrēto projektu, kā arī
pārliecināties par to, vai persona, uz kuras resursiem paļaujas pretendents, uzņemas kādas
konkrētas juridiskas saistības pret pasūtītāju attiecībā uz tā līguma, kura slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas pretendentam, izpildi.
Pamatojoties uz teikto, pasūtītājs uzskata, ka prasība konkursa nolikuma 7.1.10; 7.1.11; 7.1.13;
7.1.17 un 7.1.18 punktos norādītos dokumentus iesniegt par katru no personu grupas (apvienības)
dalībniekiem, ir samērīga un atbilstoša Publisko iepirkumu likuma normām.

2. Diemžēl tehniskas kļūdas dēļ, 7.1.12 punkts ir palicis nolikuma 7.1.20.5. punkta regulējumā.
Izskaidrojam, ka gadījumā, ja konkursa piedāvājumu iesniedz piegādātājs – personu apvienība,
būvobjekta apsekošanas akts jāiesniedz vismaz no viena Personu apvienības dalībnieka, kā
noteikts konkursa nolikuma 7.1.20.4. punktā.

