LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
iepirkuma „Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”
(identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA)
komisijas atbildes uz jautājumiem par nolikumu.
24.03.2017.

Rīgā

Zemkopības ministrijas iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas izveidota ar
Zemkopības ministrijas 2017. gada 16. februāra rīkojumu Nr.31 „Par iepirkuma
Nr. ZM/2017/4_ELFLA komisijas izveidošanu”, ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma
nolikumu un sniedz šādas atbildes:
1.Jautājums: Vai demonstrējumu ir atļauts ierīkot katru gadu citā zemnieku
saimniecībā? Vai šādā gadījumā ir nepieciešama piekrišana no visiem potenciālajiem
sadarbības partneriem vai tikai no tās zemnieku saimniecības, kurā tiks veikts
demonstrējums pirmajā gadā?
Komisijas atbilde: Ja demonstrējuma īstenošanai (demonstrējuma mērķa
sasniegšanai) ir nepieciešams ierīkot demonstrējuma lauku katru gadu citā saimniecībā,
tas ir pieļaujams. Pretendentam pašam jāizvērtē, vai saimniecību maiņa katru gadu var
ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un iegūstamos rezultātus.
Šāda informācija ir iekļaujama piedāvājumā, un par katru saimniecību iesniedzams
nolikuma 3.7.3. punktā norādītais dokuments (nolikuma 2.pielikums). Komisija arī
pārliecināsies, vai visām norādītajām saimniecībām nav aktuālie administratīvie sodi
par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un vai tās neatbilst Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem.
2. Jautājums: Vai demonstrējumi, kurus nepieciešams īstenot vismaz divos reģionos,
var tikt sadalīti laikā - pirmos divus gadus īsteno vienā reģionā un otros divus gadus
citā reģionā? Vai arī, demonstrējumiem dažādos reģionos jānorit vienlaicīgi?
Komisijas atbilde: Atsevišķu Latvijas plānošanas reģionu ieskaita, ja tajā tiek īstenots
vismaz viens demonstrējuma objekts. Demonstrējumus, par kuriem nolikumā noteikts,
ka tie jāīsteno vismaz 2 Latvijas plānošanas reģionos, jāierīko un jāīsteno vairākos
reģionos vienlaicīgi.
3.Jautājums: Vēlējos precizēt, vai apliecinājumus par dalību Demonstrējumu
projektos no partneriem drīkst iesniegt kopiju formā?
Komisijas atbilde: Saskaņā ar nolikuma 2.1.6.punktu - Pretendents apliecina
piedāvājuma kopijas un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja Komisijai
rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta
kopiju.

