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LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 

IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv 

Ventspilī 

26.11.2013. Nr.1  

 

Skaidrojums Ieinteresētajiem piegādātājiem par atklātu konkursu „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Ventspils novada administratīvajā teritorijā” Identifikācijas Nr. 

VND2013/61  

 

1. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu, kurā piedāvāts iepirkuma dokumentus 

papildināt ar cenām, kas norādītas eiro valūtā, pasūtītājs uzskata, ka tā kā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 27.decembris, tad pretendentiem savos piedāvājumos cenas 

norādāmas latos. Atbilstoši Eiro ieviešanas kārtības likumam no 2014.gada 1.janvāra, kad 

Latvijas Republikā tiks ieviests eiro, pārrēķins no LVL uz EUR tiks veikts pēc Latvijas 

Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa 1 EUR = 0,702804 LVL. Piedāvājumā pretendentam 

piedāvātā cena jānorāda latos, vienlaicīgi šo cenu var norādīt arī eiro. 

 

2. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu, kurā lūgts izslēgt no iepirkuma nolikuma 

3.2.4., 4.4.3. punktus,  jo Publisko iepirkumu likuma 39.pants neparedz šādus pretendenta 

izslēgšanas noteikumus, pasūtītājs uzskata, ka tas nav pamatots un atstājams līdzšinējā 

redakcijā. 

Atklāta konkursa nolikuma 3.2.punkta apakšpunktos pasūtītājs noteicis minimālās finansiālās, 

profesionālās un tehniskās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo 



2 

stāvokli un iespējām veikt atkritumu apsaimniekošanu. Nolikuma 3.2.4.punkts paredz, ka 

ja pretendenta darbībā ir konstatēti pārkāpumi atkritumu apsaimniekošanās jomā iepriekšējo 

triju gadu (2010., 2011. un 2012.) laikā, tad tā piedāvājums tiek noraidīts. Nolikuma 

3.2.4.punktā prasība ir attiecināma uz pretendenta profesionālo atbilstību iepirkuma līguma 

priekšmeta izpildē. Publisko iepirkumu likuma 40.pants neaizliedz šādu prasību iekļaušanu 

nolikumā attiecībā uz pretendenta minimālajām finansiālajām, profesionālajām un 

tehniskajām iespējām veikt konkrēto pasūtījumu – atkritumu apsaimniekošanu.  

 

3. Jautājums.  

 

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu, kurā lūgts grozīt nolikuma 4.2.3.punktu, 

pasūtītājs uzskata, ka atklāta konkursa nolikuma 4.2.3.punkts izsakāms šādā redakcijā: „4.2.3. 

Likumdošanā noteiktajā kārtībā izsniegtās sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas 

atļauju kopijas, ja tādas pretendentam ir izsniegtas”. 

 

 

4. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz sniegt papildus informāciju, kādi dokumenti jāpievieno 

piedāvājumam atbilstoši nolikuma 4.5.1.punkta un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 

vadlīniju 6.punkta prasībām. Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kāda profesionālā 

kvalifikācija ir nepieciešama darbiniekiem. 
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Nolikuma 4.5.1.punkts un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 6.punkts paredz, ka 

pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāsniedz ziņas par tehnisko personālu, kas atbild par 

pakalpojuma kvalitātes kontroli. Ziņas sniedzamas brīvā formātā un pēc pretendenta 

ieskatiem, personai, kas atbild par pakalpojuma kvalitātes kontroli pievienojami dokumenti, 

kas apliecina konkrētās personas profesionalitāti, kas var būt kā sertifikāti, apliecības, diplomi 

utt. Ja šādas personas pretendents nenodarbina vai pretendentam nav personas, kuras būtu 

atbildīga par pakalpojums kvalitātes kontroli, tad pretendents attiecīgi to norāda piedāvājumā 

un nekādus profesionalitātes dokumentus piedāvājumam nepievieno.  

Pasūtītājs iekļaujot šādu prasību nolikumā vēlējās pārliecināties par pretendenta darbinieku 

vai personu, kuras viņš nodarbina, profesionālo atbilstību izpildīt konkrēto pasūtījumu. 

 

5. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz sniegt papildus informāciju nolikuma 4.5.7., 5.5. punkta 

kritērija K2, Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 2) punkta izpildei. Izvērtējot 

ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu, Tehniskās specifikācijas 4.4. punkts tiks papildināts ar 

sarakstu, kurā tiks uzrādīti visi atkritumu radītāji ar pašreizējiem atkritumu izvešanas 

grafikiem. Veicot aprēķinus pieņemt, ka maršruta veikšanas laikā tiek apkalpotas visas 

norādītās adreses. 
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6. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz papildināt Tehniskās specifikācijas 5.2. punktu paredzot, ka 

atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības iekasēt maksu par pašu maisu. Pasūtītājs paskaidro, ka 

trafareto maisu iegādes izmaksas iekļaujamas Finanšu piedāvājuma 1.8. punktā. 

 

7. Jautājums.  

  

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz izdarīt izmaiņas, izslēdzot no iepirkuma nolikuma 5.5.punkta 

un Līguma projekta 3.2. punkta 10% ierobežojumu. Tā kā Līgums ( pielikums Nr. 5) paredz, 

ka maksa var tikt mainīta katru gadu, turklāt 10% pieaugums tiek pieļauts atbilstoši vērtējot 

mainīgo (-ās) izmaksas svērtai vērtībai Finanšu piedāvājumā ( Pielikums Nr.2), šāds 

pieaugums pasūtītāja skatījumā vērtējams kā pietiekams un nolikuma 5.5.punkta un Līguma 

projekta 3.2. punkta 10% ierobežojums atstājams līdzšinējā redakcijā. 

 

8. Jautājums.  
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Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu, kurā lūgts izslēgt no iepirkuma 6.6. punktu, 

pasūtītājs uzskata, ka atklāta konkursa nolikuma 6.6.punkts nav izslēdzams no nolikuma, bet 

izsakāms šādā redakcijā: „Finanšu piedāvājuma ietvaros jāsniedz ārpuskārtas pakalpojums 

gadījumos, ja paredzētais izvešanas biežums pagastā ir biežāks, kā klientam līgumā atrunātais, 

līdz ar to var vienoties par abām pusēm atbilstošu dienu atkritumu savākšanai papildus līgumā 

atrunātajam par Finanšu piedāvājumā noteikto maksu. Tikai gadījumos, kad papildus izvešana 

nav iespējama, kā arī klientam nav pieejams cits atkritumu uzkrāšanas veids (papildus 

konteiners vai trafaretie maisi), atkritumu apsaimniekotājs var piemērot papildus maksu par 

atkritumu izvešanu ārpus kārtas, ja par papildus izmaksām klients tiek informēts un tām 

piekrīt.” 

 

9. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu veikt izmaiņas Tehnisko specifikāciju 6.8., 

6.9. punktos un 6.pielikuma 4.2.2 un 4.7. un 5.9. punktos, pasūtītājs uzskata, ka šie punkti 

atstājami līdzšinējā redakcijā. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, cilvēcisko faktoru un 

apstākļus, ka atkritumu apsaimniekošana tiek veikta ārpus pilsētas, kur laikapstākļi bieži vien 

nosaka pakalpojuma sniegšanas iespējamību, pasūtītājs uzskata, ka atkritumu 

apsaimniekotājam jāorganizē savs administratīvais darbs rēķinoties ar iespējamām izmaiņām 

maršrutā, par kurām tiek paziņots dienu pirms plānotās izvešanas. Līdz šim saskaņā ar 

pasūtītāja rīcībā esošo informāciju nav bijuši gadījumi, kad atkritumu izvešana tiktu atteikta 

tādā apmērā, lai atkritumu apsaimniekotāja sastādītie maršruti būtu pilnībā jāpārplāno. 

 

 

10. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu grozīt 6.16. punktu un 6.pielikuma 4.3. 

punktu, izslēdzot 6.15. punktu, pasūtītājs uzskata, ka 6.15. punkta iekļaušana nodrošina, ka 

atkritumi konteinerā netiks sablīvēti, kas radītu neērtības abām pusēm. Turklāt jāņem vērā, ka 

atkritumu apjoms līdz 15L ir salīdzinoši niecīgs un nevar radīt tehniskas problēmas 

pretendentam, izpildot maršrutu. Tajā pašā laikā pasūtītājs vērš uzmanību uz apstākli, ka 

tehnisko specifikāciju 6.16.punkts nosaka, ka par papildus apjomu, kas pārsniedz 15L, 



6 

pretendents saņem atlīdzību atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītai maksai. Izvērtējot 

ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu papildus apjoma pieteikuma iesniegšanas 

pagarinājumam, pasūtītājs uzskata, ka atkritumu apsaimniekotājam jāorganizē savs 

administratīvais darbs rēķinoties ar iespējamām izmaiņām savācamo atkritumu apjomā, par 

kuru tas tiek informēts dienu pirms plānotās atkritumu izvešanas. 

 

11. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz sniegt papildus informāciju, vai atbilstoši Tehnisko 

specifikāciju 6.19. punktā norādītajam, Līgumā ir iekļautas visas prasības dalīto atkritumu 

apsaimniekošanai. Pasūtītājs paskaidro, ka papildus līguma noslēgšana nav paredzēta. 

 

12. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz sniegt papildus informāciju par Tehnisko specifikāciju 6.20. 

punkta un Līguma projekta 2.1.18.punkta izpildes nosacījumiem. Pasūtītājs uzskata, ka 

pastāvīgi jānodrošina pakalpojuma (t.i., trafareto atkritumu maisu iegāde, līguma par 

atkritumu apsaimniekošanu slēgšana, samaksas iekasēšana, ar individuālo līguma izpildi 

saistītu izmaiņu pieprasījumu pieņemšana u.c. ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos 

pakalpojumus) pieejamību iedzīvotājiem novada pagastu pārvaldēs vismaz 1 (vienu) dienu 

nedēļā, darba laiku saskaņojot ar pagasta pārvaldes darba laiku. Papildus informējam, ka 

nomas maksa par telpu izmantošanu netiks iekasēta. 
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13. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz pārdomāt 6.31.punktā ietvertās prasības, ka pakalpojuma 

atjaunošana tiek veikta bez papildus atlīdzības. Pasūtītājs uzskata, ka šī prasība ir samērīga un 

nav maināma. Ņemot vērā, ka pašvaldība sagaida pieredzējušu pretendentu dalību iepirkuma 

procedūrā, vadoties tieši no iepriekšējās pieredzes darbam ar debitoriem, izmaksas par 

konteineru transportēšanu ir iekļaujamas Finanšu piedāvājumā un šī punkta redakcija 

atstājama līdzšinējā redakcijā. 

 

14. Jautājums.  

  

Atbilde. 

Pasūtītājs apstiprina, ka 6.41. punktā ietvertie noteikumi nosaka, ka talkas laikā savākto 

atkritumu apglabāšanas izmaksas sedz pašvaldība vai reģionālais atkritumu poligons. 

 

15. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz skaidrojumu Tehnisko specifikāciju 6.23. punktā un Līguma 

projekta 2.1.17. punktā ietvertajām prasībām. Pasūtītājs paredz, ka atkritumu 

apsaimniekotājam jāveic konteineru mazgāšana, līdz ar to tiek mainīts Līguma projekta 

2.1.17. punkts un izteikts šādā redakcijā: „Uzņemties atbildību par daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju un komersantu izvietoto atkritumu konteineru mazgāšanu vismaz 1 (vienu) reizi gadā, 

kā arī savlaicīgu to nomaiņu bojājumu gadījumā.” 
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16. Jautājums.  

  

 
Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu grozīt Līguma projekta 2.2.4. punktā, 6. 

Pielikuma 5.5. un 6.2.2. punktos ietverto termiņu, 3 mēnešu vietā paredzot 1 mēnesi, 

pasūtītājs paskaidro, ka punktos 2.2.4., un 6. Pielikuma 5.5. un 6.2.2. punktos ietvertais 

termiņš atkritumu apsaimniekotājām neliedz veikt preventīvas darbības ar klientiem- veikt 

zvanus, rakstīt atgādinājuma vēstules utt., lai novērstu atkritumu pārtraukšanu un atkritumu 

apsaimniekotājs neciestu zaudējumus, kas saistīti ar neapmaksātiem rēķiniem. Pasūtītāja 

ieskatā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana ir galējais līdzeklis parāda atgūšanai, jo tā 

rezultātā rodas vides piesārņojuma risks, līdz ar to pasūtītājs uzskata, ka attiecīgajos punktos 

saglabājams 3 mēnešu termiņš. 

 

17. Jautājums.  

 

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu grozīt Līguma projekta 4.5.3. punktu, 

pasūtītājs izsaka Līguma projekta 4.5.3. punktu šādā redakcijā: „Apsaimniekotāja darbībā ir 

konstatēti vides prasību normatīvo aktu pārkāpumi, kas Pašvaldības ieskatā ir vērtējami kā 

būtiski.” 

 

18. Jautājums.  

  

Atbilde. 

Pasūtītājs paskaidro, ka tā rīcībā nav informācijas par to vai un cik novada teritorijā esošiem 

atkritumu radītājiem īpašumā ir savi atkritumu konteineri, tomēr slēdzot līgumus (6. 

Pielikuma 2.3. un 4.1. punkts) ar atkritumu radītājiem, pastāv iespēja, ka atkritumu radītāja 

īpašumā būs vai tiks iegādāts atkritumu konteiners, kuru tas vēlēsies izmantot atkritumu 

uzkrāšanai. Tajā pašā laikā pretendentam ir jāspēj nodrošināt ar pietiekamu konteineru skaitu 

visus pašvaldības teritorijā esošos atkritumu radītājus, jo konteinera esamība īpašumā 
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nenorāda uz apstākli, ka atkritumu radītājs to vēlēsies izmantot arī turpmāk, turklāt līguma 

izpildes gaitā var rasties tā aizstāšanas nepieciešamība. 

 

19. Jautājums.  

  

Atbilde. 

Izvērtējot ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu papildināt 6. Pielikuma Līguma projekta 8.3. 

punktu, pasūtītājs paskaidro, ka Līguma izbeigšanai var būt vairāki apstākļi, kas 

neaprobežojas tikai ar atkritumu radītāja statusa zaudēšanu, jo saskaņā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likumu atkritumu radītājs ir ikviena fiziska persona un juridiska persona, 

kuras darbība rada atkritumus. Līdz ar to var pastāvēt situācija, ka persona turpina būt 

atkritumu radītājs likuma izpratnē, taču līgumu par atkritumu izvešanu slēdz cita persona, kas, 

piemēram, iegūst īpašuma tiesības ēkā, kurā turpina mitināties persona, ar kuru iepriekš ticis 

slēgts līgums. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     M. Dadzis            
 

 


