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VAS „Elektroniskie sakari”  

Atklāts konkurss  

„Mobilo laboratoriju piegāde”,  

identifikācijas Nr. VASES 2017/05 (turpmāk – Konkurss) 

ietvaros saņemtais jautājums un atbilde uz to 

 

 

Jautājums 

„ Iepazīstoties ar Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ir radies jautājums par Konkursa 

nolikuma Pielikumā Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” noteikto prasību: 

“Ar Konkursa 2. lotes uzvarētāju (turpmāk – Izpildītājs) tiks slēgts līgums par projekta 

realizēšanu. Realizējot projektu Izpildītājam jānodrošina arī transportlīdzekļu reģistrēšanu 

CSDD, kā arī ražotāja sniegtās rūpnīcas garantijas arī pēc pārbūves”. 

Šo prasību Konkursa 2. lotes uzvarētājs nevar nodrošināt nezinot Konkursa 1. lotes uzvarētāju, 

respektīvi transportlīdzekļa marku un modeli. Līdz ar to uzskatam ka prasības izpildi var 

nodrošināt tikai tie Pretendenti, kuras gatavojas iesniegt piedāvājumu Konkursa 2. lotei, zinot 

Pretendentus, kuri iesniegs piedāvājumu Konkursa 1. lotei, vai tie Pretendenti, kuri plāno iesniegt 

piedāvājumu abām Konkursa lotēm. Šī situācija, mūsuprāt, ierobežo konkurenci šim Konkursam. 

Ierosinām šo prasību mainīt un pārlikt transportlīdzekļa rūpnīcas garantijas nodrošināšanu uz 

Konkursa1.  lotes uzvarētāju.” 

 

Atbilde: 

Prasība par to, ka Konkursa 2. lotes uzvarētājam, realizējot transportlīdzekļu pārbūves projektu, 

jānodrošina transportlīdzekļu ražotāja sniegtās rūpnīcas garantijas arī pēc pārbūves, ir iekļauta 

tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu, ka Konkursa 2. lotes uzvarētājs darbus veic kvalitatīvi un 

atbildīgi. Ja šāda prasība netiek iekļauta Konkursa nolikumā, pastāv risks, ka pārbūves darbu 

laikā netiks ievēroti transportlīdzekļu ražotāja noteikumi garantijas saglabāšanai. 

Pirms iepirkuma līguma slēgšanas, Konkursa 2. lotes uzvarētājam tiks sniegta informācija par to, 

kāda transportlīdzekļa – tā marka un modelis, pārbūves darbi būs jāveic. 

Konkursa nolikuma Pielikumā Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” 4.1. punktā ir norādīta 

transportlīdzekļa tehniskā specifikācija, kura sniedz pilnīgu informāciju par parametriem, kuriem 

jāatbilst transportlīdzeklim. 

Uzskatām, ka noteiktā prasība ir samērīga un noteikta tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu, ka 

projekta rezultātā tiek iegūtas prasībām atbilstošas mobilās laboratorijas, transportlīdzekļu 

pārbūves darbi tiek veikti kvalitatīvi un netiek pasliktināts iegādātā transportlīdzekļa tehniskais 

stāvoklis.  

Konkursa nolikumā noteikts, ka Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām 

Konkursa lotēm, kā arī Pretendents var būt piegādātāju apvienība, tādejādi Pretendentiem ir 

iespēja izvēlēties dažādus variantus, kā sagatavot un sniegt piedāvājumu Konkursam. 

Iepirkumu komisija katrai lotei atsevišķi par uzvarētāju izvēlēsies Pretendentu, kurš iesniedzis 

Konkursa nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, vadoties pēc Konkursa nolikuma 33. punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Lūdzam ņemt vērā arī faktu – ja Pretendents iesniedz piedāvājumu abām Konkursa lotēm, tas 

nebūt nesniedz garantiju, ka viņš kļūs par uzvarētāju abām Konkursa lotēm, arī šajā situācijā 

pastāv iespēja, ka Konkursa 1. lotes uzvarētājs būs cits un pārbūvei tiks piegādāts citas markas 

un modeļa transportlīdzeklis, tādejādi noteiktā prasība ir vienlīdzīgi saistoša visiem 

Pretendentiem, kuri plāno iesniegt piedāvājumu Konkursa 2. lotei un nav konkurenci 

ierobežojoša.  


