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Jautājums. Vai bankas izsniegtais piedāvājuma nodrošinājums, kas ir izsniegts iesniegšanai 

atklātam konkursam līdz 2010.gada 14.decembrim ir derīgs iesniegšanai līdz 2010.gada 

6.janvārim, vai Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums ir jākoriģē, attiecīgi, piedāvājuma 

nodrošinājuma veidnē labojot spēkā stāšanos datumu, ka arī datumu līdz kuram piedāvājuma 

nodrošinājums ir spēkā? 

 

Atbilde. 

 Visticamāk, ka Jums nāksies mainīt piedāvājuma nodrošinājuma veidnē esošos 

datumus, jo atbilstoši Nolikuma 2.15.punktam Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā 90 

(deviņdesmit) dienas. Šāda pat prasība ir iekļauta Nolikuma 3.3. punktā (Jaunajā Nolikuma 

redakcijā), kurā ir atrunāts piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš. 

 

Jautājums. Vai Pretendentam ir jākoriģē Lokālajā tāmē norādītā koptāmes pozīcija Nr. 2 

(PVN 21%), ņemot vērā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi LR noteiktās nodokļu likmju 

izmaiņas, ja tādas tiek pieņemtas? 

 

Atbilde. 

 Pretendentam piedāvājumā jānorāda PVN likme, kas uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi ir noteikta likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.  

 

Jautājums. Vai tiek koriģēts, kāds no nolikuma punktiem? Ja jā, tad lūdzam sniegt 

informāciju par veiktajām korekcijām, lai Pretendents varētu iesniegt piedāvājumu atbilstoši 

nolikuma jaunai redakcijai? 

 

Atbilde. 

Nolikumā ir izdarīti grozījumi. Turpmāk sagatavojot piedāvājumu skatīt Nolikuma 

grozījumus. 

   

Jautājums. Pielikumā ir dots piedāvājuma nodrošinājuma (pielikums Nr.7) un darbu vadītāja 

kvalifikācijas apraksta (pielikums Nr.5) veidlapu paraugi, bet nolikumā piedāvājuma 



 
 

noformējuma prasībās šie dokumenti nav minēti starp iesniedzamajiem dokumentiem. Lūdzam 

precizēt, vai pielikumi Nr.5 un Nr.7 ir jāiekļauj peidāvājumā?  

 

Atbilde. 

 Nolikuma pielikumos ir ieviesusies drukas kļūda. Nolikums ir labots. Turpmāk skatīt 

Nolikuma grozījumus.  

 

Jautājums. Nolikuma punktos Nr. 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. ir uzskaitīti iesniedzamie Pretendenta 

apliecinājumi, bet pielikumā Nr.3 ir dots apliecinājuma paraugs, kas atbilst daļēji minētiem 

nolikuma punktiem. Lūdzu precizēt, kādus apliecinājumus ir jāiesniedz! 

 

Atbilde. 

 Nolikumā ir ieviesusies drukas kļūda. Nolikums ir labots. Turpmāk skatīt Nolikuma 

grozījumus. 

 

Jautājums. Ja būvizmaksu aprēķini jāiesniedz atbilstoši LBN 501-06, tad dotā tehniskā 

specifikācija - būvdarbu tāme ar apjomiem neatbilst šim normatīvam. Pēc LBN 501-06 

lokālajā tāmē tiešajās izmaksās darba devēja sociālais nodoklis nav jāiekļauj. Tas ir jāiekļauj 

kopsavilkuma aprēķinos pa darbu veidiem pie virs izdevumiem un peļņas. Lūdzam precizēt 

iesniedzamo būvizmaksu formu! 

 

Atbilde. 

 Tehniskajā specifikācijā iekļautajā būvdarbu tāmēs ar apjomiem ir ieviesusies drukas 

kļūda. Būvdarbu lokālajā tāmē tiešajās izmaksās nav jāiekļauj darba devēja sociālais nodoklis, 

jo tas ir jāiekļauj kopsavilkuma aprēķinos pa darbu veidiem. 
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