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Par iepirkumu Nr. BKS2015/11/CA8 

 

Atsaucoties uz Jūsu mājaslapā sniegto informāciju par iepirkumu Nr. BKS2015/11/CA8 “Par 

juridisko pakalpojumu sniegšanu SIA “Baložu komunālā saimniecība” un interešu pārstāvēšanu 

tiesas sēdē” (turpmāk tekstā – Iepirkums), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30. panta 

ceturto daļu, lūdzu sniegt šādu precizējošu informāciju par Iepirkuma nolikuma tehniskās 

specifikācijas (turpmāk tekstā – Specifikācija) saturu, tai skaitā, lai man kā pretendentam būtu 

iespējams izvērtēt aptuveno sniedzamo pakalpojumu apjomu un raksturu un objektīvāk noteikt 

piedāvājuma cenu: 

1) Kāds ir aptuvenais prognozējamais lietu skaits, kurās ceļama maza apmēra prasība 

(turpmāk tekstā – Lietas) un kurās SIA “Baložu komunālā saimniecība” (turpmāk tekstā 

– Sabiedrība) plāno izmantot Iepirkuma uzvarētāja pakalpojumus turpmākajos divos 

gados? Atbildē var izmantot prognozi, balstoties uz šībrīža debitoru kopuma struktūru, 

Sabiedrības plānoto minimālo parāda apjoma slieksni tiesvedības uzsākšanai, līdzšinējo 

pieredzi tiesvedībā, darbības stratēģiju turpmākajiem gadiem utml. 

2) Vai Sabiedrība plānojusi Iepirkuma uzvarētājam nodot juridisko pakalpojumu 

nodrošināšanu Lietās pilnā apjomā, vai arī daļēji plāno tos nodrošināt ar Sabiedrības 

darbinieku vai citu personu palīdzību? Pēdējā gadījumā lūdzu norādīt proporciju 

procentos. 

3) Specifikācijas II sadaļas 1. punktā noteikts, ka maza apmēra prasības ceļamas “Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā”. Kāda ir plānotā Iepirkuma uzvarētāja pakalpojumu izmantošanas 

intensitāte Lietās (piemēram, lietu skaits mēnesī)? Vai pirmajos mēnešos sagatavojamo 

prasību skaits būs būtiski lielāks nekā nākamajos? 

4) Kādu daļu no prasības pieteikuma pielikumiem Lietās sagatavos pati Sabiedrība? Vai 

Sabiedrība patstāvīgi sagatavos aktuālo parāda aprēķinu? Vai Sabiedrība patstāvīgi 

sagatavos nepieciešamo dokumentu apliecinātas kopijas? 

5) Specifikācijas II sadaļas 2.-7. punktā minēti dažādi juridisko pakalpojumu veidi, neizšķirot 

lietu būtību. Vai šie pakalpojumi sniedzami maza apmēra prasību lietu ietvaros vai arī 

vēl kādas citas kategorijas lietās; ja citās – tad kādās? 

6) Vai, ievērojot Sabiedrības sniegto pakalpojumu raksturu, paredzams, ka ievērojamai 

atbildētāju daļai Lietās dzīvesvietas varētu atrasties ārpus Rīgas apgabaltiesas 

teritorijas? 

7) Specifikācijas VI sadaļā norādīts, ka piedāvājumu salīdzinājumā tiks izvēlēts piedāvājums 

ar “viszemāko gabaldarba likmi”. Vienlaikus no tabulas var noprast, ka “vērtējamā 
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cena” ir summa, kas sastāv no gabaldarba cenas un divkāršas stundas likmes. Kāds 

lielums īsti tiks salīdzināts pretendentu piedāvājumos? 

 

 

Ar cieņu, 

Zvērināts advokāts      Jānis Kucenko 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


