Zemgales plānošanas reģiona
iepirkumu komisijas atbildes
uz ieinteresētās personas iesniegto 03.10.2016. jautājumu
iepirkumā ID Nr.ZPR2016/6
„Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus ģimenes aprūpē esošiem
bērniem un personām ar invaliditāti Zemgales reģionā”

Jautājumi:
" 1. Nolikumā ir definēti apakšuzņēmēji (piesaistīta persona, kura veiks iepirkumā prasītos uzdevumus)
un speciālisti (personas, kuras veiks nolikumā prasītos uzdevumus).
2. Nolikumā ir prasība, ka piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par apakšuzņēmēju gatavību iesaistīties
iepirkumā. Savukārt, speciālisti pašrocīgi paraksta CV, kurā ir daudz stingrāks apliecinājums - par
apņemšanos piedalīties iepirkumā, par iepazīšanos ar nolikumu, piedāvājumu un apņemšanos pildīt līguma
saistības, ja šāds līgums tiktu noslēgts.
1. jautājums: kas ir apakšuzņēmēji? Un ar ko tie atšķiras no speciālistiem? Tā kā apakšuzņēmēju
definīcijā nolikuma 1.12.punktā nav definēts ne minimālais darbu apjoms, kas uzticēts apakšuzņēmējam,
nedz kādas citas pazīmes (piemēram, juridiskais statuss), nākas secināt, ka apakšuzņēmēji un speciālisti
jebkurā gadījumā ir viens un tas pats. Vai šāda interpretācija ir pareiza?
2. jautājums: ja apakšuzņēmēji ir tie paši, kas speciālisti un tā kā speciālisti savā CV paraksta daudz
spēcīgāku apliecinājumu par dalību iepirkumā, nekā prasīts nolikuma 6.6. punktā un pilnībā apliecina
nolikuma 5.3.4. punktā prasīto (kas ir pamats 6.6.punktam), vai iepirkuma komisija ņems vērā
apliecinājumu, kas veikts CV, kā nolikuma punkta 6.6. prasības izpildi?
Piedāvājumā plānoju ielikt gan speciālistu sarakstu, gan apakšuzņēmēju sarakstu. Apliecinājumu vietā
pievienot pretendenta izdotu vēstuli, ka apliecinājumi iekļauti speciālistu dzīves gājumu aprakstos. Vai
šāds risinājums būs pietiekams nolikuma 6.6. punkta izpildei? "
Atbildes
1) Atbilde uz 1. jautājumu:
Saskaņā ar iepirkuma ZPR2016/6 nolikuma 1.12.punkta (2) daļu, apakšuzņēmējs iepirkuma
nolikuma izpratnē (apakšuzņēmēja definīcija) ir “pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai
nolīgta persona, kura veiks pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēdzamā Iepirkuma
līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam
apakšuzņēmējam”. Ar vārdu “persona” apakšuzņēmēja definīcijā jāsaprot jebkura fiziska vai
juridiska persona vai minēto personu apvienība (t.sk.personālsabiedrība), kura, tāpat kā
pretendents, var piesaistīt iepirkumā nolikumā norādītos speciālistus pretendenta slēdzamā līguma
izpildei.
Iepirkuma ZPR2016/6 nolikuma 5.5.2.apakšpunkta Piezīmē norādīts, ka “Ar jēdzieniem
“speciālists”,”pretendenta piesaistītais speciālists”, vai “piesaistītais speciālists” Iepirkuma
priekšmeta visu daļu izpratnē jāsaprot: pats pretendents – fiziska persona vai fizisku personu
(speciālistu) apvienība, pretendenta apakšuzņēmējs – fiziska persona, uz uzņēmuma vai darba
līguma pamata piesaistīta fiziska persona; speciālistam jāatbilst vienai vai vairākām Nolikuma
5.4.punkta apakšpunktu prasībām “.
Iepirkuma nolikuma izpratnē nav jāsaprot, ka “apakšuzņēmējs” vienlaicīgi ir “speciālists”,
jo apakšuzņēmējs var būt kā fiziska, tā juridiska persona. Savukārt kā “speciālists” vienlaicīgi var
būt arī apakšuzņēmējs, kurš šādā gadījumā ir vienīgi fiziska persona.

Vienlaikus iepirkuma komisija paskaidro, ka uz darba līguma pamata piesaistīts pretendenta
vai apakšuzņēmēja speciālists, kas faktiski ir darbinieks Darba likuma izpratnē, nekādi nevar būt
apakšuzņēmējs.
Tāpat iepirkuma komisija izskaidro, ka speciālisti, kurus pretendents iepirkuma līguma
izpildei būs piesaistījis uz tādu uzņēmumu līgumu pamata, kuri pielīdzināmi darba līgumiem (kad
nodokļus no saņemamās atlīdzības ietur darba devējs jeb pasūtītājs), netiks uzskatīti par
apakšuzņēmējiem iepirkuma nolikuma izpratnē.
2) Atbilde uz 2. jautājumu:
Gadījumā, ja pretendenta piesaistītais speciālists vienlaicīgi būs apakšuzņēmējs, tad
iepirkuma komisija uzskatīs, ka šāda speciālista pievienotajā CV iekļautie apliecinājumi, kuri
norādīti nolikumam pievienotajā speciālistu CV formā, būs pietiekoši, lai izpildītu iepirkuma ID
Nr. ZPR2016/6 nolikuma 6.6.punktā minēto prasību par apakšuzņēmēju apliecinājumiem.

