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Jautājums. Par konkursa nolikuma 8.3.1. punkta b) apakšpunkta un 8.3.2.2. punkta a) 

apakšpunkta prasībām. 

Konkursa nolikuma 8.3.1. punkta b) apakšpunktā un 8.3.2.2. punkta a) apakšpunktā izvirzītas 

noteiktas prasības attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Vienlaikus no minēto 

konkursa nolikumu punktu redakcijas nav viennozīmīgi secināms, vai pieprasītā notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu  (NAI) jauda ir attiecināma uz katru NAI. Iepirkuma priekšmetam atbilst 

tāda NAI jauda, kas ir rēķināma katrai NAI atsevišķi. Tādējādi pastāv iespēja, ka katrs 

pretendents minēto Konkursa nolikuma prasību var interpretēt atšķirīgi, kas padara 

neiespējamu objektīvu piedāvājumu atbilstības izvērtēšanu šajās prasībās. Lai nodrošinātu 

vienveidīgu Konkursa nolikuma 8.3.1. punkta b) apakšpunkta un 8.3.2.2. punkta a) 

apakšpunkta prasības interpretāciu, lūdzam apstiprināt, ka Konkursa nolikuma 8.3.1. punkta 

b) apakšpunktā un 8.3.2.2. punkta a) apakšpunktā pierasītā jauda ir nepieciešama katrai NAI. 

 

Atbilde. 

Apstiprinam, ka Konkursa nolikuma 8.3.1. punkta b) apakšpunktā un 8.3.2.2. punkta a) 

apakšpunktā pieprasītā jauda ir nepieciešama katrai notekūdeņu attīrīšanas ietaisei. 

 

Jautājums. Par Konkursa nolikuma 9.3.5. punkta prasībām. 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.3.5. punktu pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz auditēts 

Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus 

un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par 2009., 2010.gadu un 2011.gadu. 

Saskaņā ar Gada pārskata likuma 66.panta pirmās daļas noteikto sabiedrība, kuras darbības 

apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, ne vēlāk kā 

mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata 

beigām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma 

(ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Ievērojot 

minēto, sabiedrībām, kuras atbilst Gada pārskata likuma 24.panta otrajā daļā minētājiem 

kritērijiem, 2011.gada pārskatu apstiprināšanas un iesniegšanas termiņš VID ir līdz 

2012.gada jūlijam. Attiecīgi uz piedāvājuma iesnegšanas brīdi (19.06.2012.) minētajām 

sabiedrībām auditēts un apstiprināts gada pārskats vēl var nebūt. Ievērojot minēto, lūdzam 

veikt grozījumus Konkursa nolikuma 9.3.5. punktā, nosakot, ka pretendentiem, kuriem uz 



 
 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nav pieejams auditēts finanšu pārskats par 2011.gadu, ir 

tiesības iesniegt operatīvo bilanci. 

 

Atbilde. 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.3.5. punktu pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz auditēts 

Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus 

un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par 2009., 2010.gadu un 2011.gadu, kā 

arī apliecinājums par pozitīvu pamatkapitālu. Minētā prasība Konkursa nolikmā ir ieviesta ar 

mērķi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, 

kā arī pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 8.2. punkta prasībām. Ņemot vērā to, ka, 

atbilstoši Gada pārskata likuma normām, 2011.gada pārskatu apstiprināšanas un 

iesniegšanas termiņš Valsts ieņēmumu dienestā ir līdz 2012.gada jūlijam, pretendentiem, 

kuriem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats 

par 2011.gadu, būs tiesības iesniegt operatīvo bilanci par 2011. gadu, tādējādi izpildot 

Konkursa nolikuma 9.3.5. punkta prasības. 
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