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„Centraliz ētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” 

 (id.Nr.BKS2013/04) 
 

Rīgā, 2013.gada 19.marta 
 
Papildu informācija Nr.2 
 
Ļ. cien. kundze / A. god. kungs, 
 
Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no Ieinteresētajiem piegādātājiem par augstāk minētā 
konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes: 
 
1. Jautājums Kandidātu atlases nolikuma „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” punktā Nr. 3.2.7.9. ir šāds teikums: „Uz katru 
apakšuzņēmēju individuāli ir attiecināmas visas nolikuma noteiktās kvalifikācijas prasības un par 
katru apakšuzņēmēju ir jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti.’’ 
Lūgums precizēt un norādīt konkrēti nolikuma punktus, par kuriem apakšuzņēmējam ir 
jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti? 

 
Atbilde  Kandidāts, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Kandidāts Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir 
jāiesniedz visi nolikuma punktos Nr. 2.1. ; 2.2. minētie kandidātu atlases dokumenti.  
 
2. Jautājums Sakarā ar lielu sagatavošanas apjomu un precīzu aprēķinu veikšanu, lai sagatavotu 

tehnisko-ekonomiski pamatotu piedāvājumu iepirkuma procedūrai „Centralizētās siltumapgādes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. 
BKS2013/04), lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu uz 10 (desmit) darba dienām. 

 
Atbilde  Iepirkuma komisija pašlaik nesaskata pamatojumu Kandidātu atlases dokumentu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanai.  
 
3. Jautājums Iepazinos ar konkursa nosacījumus „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi baložu pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2013/04), ir 
neskaidrība par prasībām pret apakšuzņēmējiem, jo tās tā īsti pašlaik nav izdalītas, apvienībai ir, 
apakšuzņēmējiem nav. 
1) Kandidātu atlases nolikuma punktā Nr. 3.2.7.9. ir šāds teikums: „ ātru apakšuzņēmēju 
individuāli ir attiecināmas visas nolikuma noteiktās kvalifikācijas un par katru apakšuzņēmēju 
ir jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti. ”  

Lūgums precizēt un norādīt konkrēti nolikuma punktus, par kuriem apakšuzņēmējam ir 
jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti. 

Varbūt tie ir tādi paši kā nolikuma punktā 3.2 „ Uz katru personu apvienības biedru 
individuāli ir attiecināmas visas nolikuma , - 2A.7.punktos noteiktās kvalifikācijas 
prasības un par katru biedru ir jāiesniedz notikuma 3.2.2. - 3.2.6. punktos noteiktie dokumenti. ”, 
kas attiecināmi uz katru apvienības biedru individuāli? 

 
Atbilde  Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.  
 
 
 
 


