Iepirkumu komisijas atbildes uz ieinteresētā pretendenta
26.04.2016. iesniegtajiem jautājumiem
(28.04.2016. (ar 05.05.2016. grozījumiem))
IEPIRKUMS ID Nr. ZPR2016/04
„Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti
un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Zemgales plānošanas reģionā ”

Jautājums: Vai pretendentam ir nepieciešamas kādas specifiskas licences vai sertifikāti?
Atbilde: Precizējam, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.1.punktu gan Latvijas Republikas, gan arī
citas attiecīgās valsts pretendentam ir jābūt reģistrētam saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām. Papildus specifiskas licences vai sertifikāti pretendentam nav
nepieciešami. Pretendentam ir jānodrošina, ka pretendenta piesaistītie speciālisti atbilst
nolikuma 5.4.punktā norādītajām profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Jautājums: Vai pretendentam ir nepieciešama kāda specifiska sertifikācija, lai sniegtu
pakalpojumus?
Atbilde: Precizējam, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.2.punktu gan Latvijas Republikas, gan arī
citas attiecīgās valsts pretendentam ir jābūt tiesīgam administrēt sociālos pakalpojumus
Latvijas Republikā un reģistrācija sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā nav nepieciešama.
Jautājums: Pretendentam norādītajā laika posmā ir pieredze pakalpojumu sniegšanā, kas
ietver lielu iesaistīto ekspertu loku un ekspertu darbu organizēšanu un kontroli. Sniegto
pakalpojumu saturiskā ievirze bija saistīta ar profesionālās izglītības programmu un eksāmenu
izstrādi. Vai pretendenta pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā ir uzskatāma par atbilstošu
nolikuma 5.4.1.punkta kvalifikācijas prasībām?
Atbilde: Precizējam, ka saskaņā ar nolikuma 5.4.1. punktu pretendentam ir jābūt atbilstošai
pieredzei iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā administratīvo sociālo pakalpojumu sniegšanā un tas
ir izpildījis vismaz 2 (divus) administratīvo sociālo pakalpojumu līgumus.
Jautājums: Kā Iepirkumu komisija rīkosies gadījumā, ja iesniegtajā EDS izdrukā nebūs
atspoguļota informācija par noteiktajām profesiju grupām?
Atbilde: Iepirkumu komisija iepirkumu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) un
saskaņā ar PIL 48.panta pirmo¹ daļu pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav
nepamatoti lēts. Atbilstoši nolikuma 6.2.5.punktam pretendentam ir jāiesniedz izdrukas no
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pretendenta
un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm visās
pretendenta piesaistīto speciālistu profesiju grupās oriģināls.
Jautājums: Vai speciālista atbilstību BTAL 72.pantam var apliecināt ar speciālista pašrocīgi
parakstītu apliecinājumu?
Atbilde: Precizējam, ka saskaņā ar nolikuma 5.4.3.punktā norādītajām profesionālās
kvalifikācijas prasībām pretendentam ir jānodrošina, ka iepirkuma 1. un 2.daļā piesaistītie
speciālisti atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma (BTAL) 72.panta piektajai un sestajai
daļai. Saskaņā ar nolikuma 6.4.3.(4) punktu nolikuma 5.4.3.punktā noteiktās prasības
pretendents apliecina, iesniedzot izziņu no attiecīgās valsts Sodu reģistra par iepirkuma 1. un
2.daļā piesaistītajiem speciālistiem par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem.

