PRETENDENTA JAUTĀJUMS
Līguma izpildes garantijas veidnē (pielikums Nr.LFA) un avansa maksājuma garantijas veidnē
(pielikums Nr.LF-B) ir norādīts sekojošs teksts

IEPRIKUMU KOMISIJAS ATBILDE
Saskaņā ar
konkursa nolikumu un
Publisko iepirkumu likuma regulējumu
Līguma izpildes garantijas veidnē (pielikums
Nr.LF-A) un avansa maksājuma garantijas
“Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs veidnē (pielikums Nr.LF-B) ir dots veidnes
un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu paraugs, kurš jāaizpilda saskaņā ar
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā konkursa noteikumu nosacījumiem.
minēts, ka [.......]”
Atbilstoši konkursa noteikumu 6.1. punktam
un līgumprojekta 8.3. punktam, jāsaprot, ka
Tā kā nolikuma punktā Nr.6.1. minētais par atbilstošām tiks uzskatītas iesniegtās
piedāvājuma nodrošinājums, kā arī iepirkuma Piedāvājuma nodrošinājumu un avansa
līguma projekta punktā Nr. 8.3. minētā garantijas maksājuma garantijas, kuras ir izsniegušas
termiņa garantija tiek pieļauta izsniegta gan no Latvijas Republikā vai citā Eiropas
bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības, SIA Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
“ULRE” lūdz izskatīt vai var veikt izmaiņas augstāk dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes
minētajās veidnēs un aizstāt vārdu “Bankas” ar filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības.
“Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības” tekstu,
pieļaujot arī līguma izpildes garantiju un avansa
maksājuma
garantiju
iesniegt
arī
no
apdrošināšanas sabiedrības uz apdrošināšanas
sabiedrības nosacījumiem.
Nepieciešamas atbildes uz šādiem jautājumiem:
Pretendentam ir tiesības iesniegt
piedāvājumu par vienu daļu, vairākām daļām
1. Nolikuma punktā 4.1. minēts, ka iepirkuma vai katru daļu atsevišķi, atbilstoši:
priekšmets ir sadalīts četrās daļās. Vai pre1) konkursa noteikumu 13.2. punkta
tendents drīkst piedāvājumu iesniegt tikai
nosacījumiem: „No piedāvājumiem
par atsevišķām daļām, vai arī piedāvājums
par katru iepirkuma priekšmeta daļu
ir jāiesniedz par visām četrām daļām.
atsevišķi, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko
cenu.”
2) Saskaņā publicēto paziņojumu par
atklāta konkursa uzsākšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā,
sadaļu II.1.8. piedāvājumi jāiesniedz
par vienu vai vairākām daļām.

2. Iepirkuma daļai: Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu pagasta pirmskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Kalna ielā 2, Kocēni, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā”, mājas lapā nav pieejama
logu un durvju specifikācija, saskaņā ar tehnisko projektu tai vajadzētu būt projekta lapai AR – 6. Lūgums precizēt.

Logu specifikācija pieejama sadaļā
„Tehniskā dokumetācija”, nosaukums:
1_4_Tehn_dok_PII_Koceni.rar
http://www.valmraj.lv/lv/page/528/1461

